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 ١٦

  تقــدیـم
تعتب  ر العل  وم التربوی  ة والنفس  یة فرع  ا م  ن ف  روع العل  وم اإلنس  انیة الت  ى     

تبح  ث ف  ى اإلنس  ان وعالقت  ھ بیئت  ھ الخارجی  ة وتض  م العل  وم التربوی  ة مختل  ف         

  . المعارف الخاصة بظاھرة تنشئة اإلنسان 

تتم فى فراغ وبالتالى فھى تعیش ف ى مجتم ع ذل ك     وإن التربیة ال یمكن أن

ألنھا أداءة المجتمع فى تشكیل األفراد الذین ال یمكن لھم أن ینمو فى عزل ة فھ ى   

عملیة اجتماعیة وتختلف من مجتمع آلخر حسب طبیعة المجتمع والقوى الثقافیة 

  . ھا  المؤثرة فیھ باإلضافة إلى القیم الروحیة والفلسفیة التى یعیش على أساس

ویمك ن الق  ول أن التربی ة تت  أثر ب  المجتمع وبتص وره أو بإط  ار حیات  ھ وإن    

التربیة تقوم على مجموعة من المسلمات الفرضیات التى تؤثر علیھا وتت أثر بھ ا   

كم   ا تتس   م التربی   ة بأنھ   ا عملی   ة  إنس   انیة تخ   تص باإلنس   ان وح   ده دون س   ائر     

عل    ى إدارك العالق    ات   المخلوق    ات لم    ا می    زه اهللا بالعق    ل وال    ذكاء والق    درة   

واستخالص النتائج وتأویلیھا وأن التربیة تقوم على علم حقیق ى وإنھ ا تس تند إل ى     

  . عدید من األصول أجمعت علیھا معظم البحوث والدراسات التربویة 

وإن دراسة أصول التربیة توج ھ العم ل فىالتربی ة كمھن ة م ن أھ م المھ ن        

لترب  وي ف  ى مجاالت  ھ التطبیقی  ة   وتھ  دف إل  ى تك  وین نظ  ام فك  ري یوج  ھ العم  ل ا   

كما أنھ یساعد على فھ م طبیع ة العالق ة ب ین التربی ة وغیرھ ا       . والعملیة المختلفة 

  .من المجاالت األخرى 

  

  : ویحتوى ھذا الكتاب على المحتویات التالیة  

  األصول االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتربية -

  )أهميتها مفهومها ، أهدافها ، (التــربـيـة    -

  ) عناصرها  -خصائصها  -مفهومها ( الـثـقـافــة  -
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 ١٧

  التــربيــة و الـثـقـافـة  -

 التـربـيـة والمجتـمـع -

 التربية والتنشئة اإلجتماعية -

  التربية المدرسية والالمدرسية -

  )خصائصها  - أهدافها   –مفهومها ( العولمة  - 

 تــحديات الــمستقبل - 

  يـةالمؤسسات التـربـو - 
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 ١٨

  الفــھـــرس

  الصفحة  الموضوع

  الفصل األول
  األصول االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتربية

   -: مـقـدمـة  * 
  مفهوم أصول التربية  -
 أهمية دراسة أصول التربية  -

 أصول التربية  -

  األصول االجتماعية والثقافية للتربية : أوال 
  ربية األصول التاريخية للت: ثانيا 
  األصول الفلسفية للتربية : ثالثا

  األصول النفسية للتربية : رابعا 
  األصول السياسية للتربية : خامسا 
  األصول االقتصادية للتربية: سادسا 

  

  الفصل الثاني
  التــربـيـة  

  )مفهومها ، أهدافها ، أهميتها (
   -: مـقـدمــة  * 

  مفهوم التربية  -
 ماهية التربية  -

 ية أهداف الترب -

 أسس التربية  -

 ركائز التربية  -

 ضرورة التربية  -

  أهمية التربية  -

  

    الفصل الثالث
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 ١٩

  الـثـقـافــة         
  ) عناصرها  -خصائصها  - مفهومها ( 

   -: مـقـدمـة  * 
  مفهوم الثقافة  -
 طبيعة الثقافة  -

 خصائص الثقافة -

 عناصر الثقافة  -

 تكامل الثقافة  -

 فوائد الثقافة  -

  
  الفصــل الرابـع

  التــربيــة و الـثـقـافـة 
   -: مقـدمــة  * 

  وظائف الثقافة  -
 أهمية دراسة الثقافة  -

 عالقة الثقافة بالتربية  -

 أهمية دراسة الثقافة للمعلم  -

 الثقافة والحضارة  -

 التغير الثقافي  -

  مفهوم التغير الثقافي   -  أ
 عوامل التغير الثقافي   - ب

  معوقات التغير الثقافي -حـ
  
  

  

  الفصل الخامس
  تـربـيـة والمجتـمـعال
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   -: مقـدمـة * 
  تعريف المجتمع  -١
 عناصر المجتمع  -٢

 تركيب المجتمع  -٣

 أشكال المجتمع  -٤

 خصائص المجتمع  -٥

 أهمية التربية للفرد والمجتمع  -٦

  أهمية التربية للفرد   -  أ
 أهمية التربية للمجتمع -ب

  حاجات المجتمع والتربية -٧
  أسباب ضرورية التربية للفرد والمجتمع  -٨

  فصل السادسال
  التربية والتنشئة اإلجتماعية

   -: مقــدمــه  * 
  مفهوم التنشئة اإلجتماعية  -
 أهداف التنشئة اإلجتماعية -

 أهمية التنشئة اإلجتماعية  -

 خصائص التنشئة اإلجتماعية  -

 خطوات التنشئة اإلجتماعية -

 أشكال التنشئة اإلجتماعية -

 شروط التنشئة اإلجتماعية -

 يةعناصر التنشئة اإلجتماع -

  عالقة التربية بالتنشئة اإلجتماعية -

  

  الفصل السابع
  التربية المدرسية والالمدرسية

   -: مقــدمـة  * 
  التربية المدرسية : أوال 
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  سمات التربية المدرسية  - أ
 أهداف المدرسة وأبعادها التربوية   -  ب

 مقومات المدرسة  -جـ

 وسائل وأساليب المدرسة   - د

  )ظامية الغير ن( التربية الالمدرسية : ثانيا
  سمات التربية غير المدرسية -أ

  التربية المدرسية بين التناغم والتنافر -ب
 االختالف حول عالقة التربية المدرسية بالتربية الالمدرسية  -جـ

  .العالقة بين التربية والتعليم -د

  الفصل الثامن
  العولمة 

  )خصائصها  - أهدافها   –مفهومها ( 
   -: مقدمه 
  نشأة العولمة -
 هوم العولمةمف  -

 أهداف العولمة -

 خصائص العولمة -

 أشكال العولمة -

 العولمة االقتصادية : أوالً 

 العولمة السياسية: ثانياً

 العولمة الثقافية: ثالثا

 إيجابيات وسلبيات العولمة -

 إيجابيات العولمة : أوالً

  سلبيات العولمة : ثانيا
  مخاطر العولمة  -

  

  
  التاسعالفصل 

  تــحديات الــمستقبل
  -:مقدمة
  ٠تحدى الثورة التكنولوجية :      أوالً
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 ٢٢

  ٠تحدى المعلوماتية و صناعة المعرفة :     ثانيا
  ٠تحدى التكتالت االقتصادية :     ثالثاً

  ٠تحدى المتغيرات الثقافية :   رابعاً 
  ٠تحدى المتغيرات االجتماعية :   خامساً
  ٠تحدى الديمقراطية :    سادساً
  ٠لزيادة السكانية تحدى ا:      سابعاً

  الفصل العاشر
  المؤسسات التـربـويـة

   -: مـقـدمـة  * 
  األسـرة : أوال 
  المدرسة : ثانيا 
  جماعة الرفاق : ثالثا 
  وسائل اإلعالم : رابعا 

  دور األندية التربوي: خامسا 
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  الفصل األول                                

  لثقافية واالقتصادية للتربيةاألصول االجتماعية وا

   -: مـقـدمـة  * 

  مفهوم أصول التربية  -

 أهمية دراسة أصول التربية  -

 أصول التربية  -

  األصول االجتماعية والثقافية للتربية : أوال 

  األصول التاريخية للتربية : ثانيا 

  األصول الفلسفية للتربية : ثالثا

  األصول النفسية للتربية : رابعا 

  ألصول السياسية للتربية ا: خامسا 

  األصول االقتصادية للتربية: سادسا 
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  الفصل األول
  األصول االجتماعية والثقافية واالقتصادية للتربية

   -: مـقـدمـة  * 

ظهرت التربية مع ظهور اإلنسان علي وجه األرض وشعوره بكيانه باعتباره فـردا فـي   

أت في وسط ملئ بالكائنات الحية المختلفة وكـان  جماعة من الجماعات كاألسرة أو القبيلة وبد

البد له من الدخول في تنافس مع مختلف هذه الكائنات من أجل أن يحافظ علـي بقـاء حياتـه    

واستمرارها مستغال قواه الجسدية للتغلب علي كل ما يواجهه من مشـكالت وقـد أدرك أنـه    

ه أن يستغل هذا التميـز والتفـوق   متميز عن باقي المخلوقات الحية وأنه متفوق عليها وأن علي

بعقله لتحسين ظروف حياته وكان أول شيء سخر له عقله وأفكاره هو القدرة علي مالحظـة  

الظواهر الطبيعية المحيطة به للعمل علي اإلفادة منها في حياته وبـذلك بـدأت تتكـون لديـه     

من كيفيات جديـدة  المعارف والمعلومات والخبرات المختلفة التي أخذت توفر له مع مرور الز

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن تفاعل اإلنسان كان مستمرا مع بيئته التي أصبحت مدرسـته  

األولى إذ كان ينهل منها المعرفة ويتعلم مهامه ويمارسها وهذا التفاعل المستمر بينه وبين بيئته 

ا عملية إنسـانية تخـتص   ولذا تتسم التربية بأنه" التربية التي هي الحياة نفسها " هو ما نسميه 
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باإلنسان وحده دون سائر المخلوقات لما ميزه اهللا بالعقل والذكاء والقدرة علي إدراك العالقات 

واستخالص النتائج وتأويلها فالفرد يمكنه أن يتعلم وينقل ويضيف ويحذف ويغير ويصحح فيما 

  .  يتعلمه 

حسب طبيعة المجتمع والقـوى  وإن التربية عملية اجتماعية تختلف من مجتمع ألخر وذلك 

الثقافية المؤثرة فيه باإلضافة إلي القيم الروحية كما أنها تعني التنمية ولهذا تجد أن التربيـة ال  

تمارس في فراغ بل تطبق علي حقائق في مجتمع معين حيث تبدأ مع بداية حياة اإلنسان فـي  

ها تعني اختيار أنمـاط معينـة   هذا المجتمع ومن ثم فإن أي تربية تعبر عن وجهه اجتماعية ألن

في األنظمة االجتماعية والخلق والخبرة ومعنى هذا أن محور الدراسة في التربية هو المجتمع 

فمنه نشتق أهدافه وحول ظروف الحياة فيه تدور مناهجها ولهذا نجد أن المجتمع هـو الـذي   

ستمدة من العلوم التـي  ويمكن القول أن التربية تستند إلي أصول م. يحتوي التربية في داخله 

تفيد في فهم جوانبها المختلفة مثل علم النفس وعلم االجتماع والتاريخ وعلم السياسـة  وعلـم   

االقتصاد والفلسفة وعلم الحياة فالتربية لها أصولها االجتماعية والثقافية المسـتمدة مـن علـم    

لية فردية إلي عمليـة  االجتماع وعلم االنثروبولوجيا وهي األصول التي حولت التربية من عم

اجتماعية ثقافية ذلك أن المدخل إلي فهم التربية ينبغي أن يقوم علي الدراسة العضـوية بـين   

الفرد وبيئته التي تعني غيره من األفراد وما يعيشون فيه من أنظمة وعالقات وقـيم وتقاليـد   

الذي تعمل فيه كما  ومفاهيم فالتربية ال يمكن تصورها في فراغ إذ تستمد مقوماتها من المجتمع

أنها تهدف إلي تحويل الفرد من مواطن بالقوة بحكم مولده في المجتمع إلي مواطن بالفعل يفهم 

دوره االجتماعي ومسئولياته وسط الجماعة التي ينتمي إليها وهي تحدث بطريقة مباشرة فهـي  

)  ربيـة  الت( تحدث في المدرسة وفي المنزل  وفي غيرهم من المنظمات والمؤسسـات وهـذه  

وسيلة الستمرار الثقافة مهما كان الطابع العام لهذه الثقافة ودرجة تطورها حيث أن الثقافـة ال  
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تولد مع األفراد وال تنتقل إليهم بيولوجيا كما هو الحال بالنسبة للون الشعر أو البشـرة وإنمـا   

  . عيشون منذ مولدهم يكتسبونها بالتعلم والتدريب والممارسة في دوائر الحياة االجتماعية التي ي

ما دامت أصول التربية تعني جذور النظريات التربوية التي تصدر عنها ومنابعهـا التـي   

تنبثق منها وما دامت هذه الجذور متعددة ومتنوعة بتعدد صالت التربيـة لكثيـر مـن الـنظم     

ع وتختلف االجتماعية وبتعدد العلوم التي تعتمد عليها كان والبد وأن تتعدد هذه األصول وتتنو

ذلك ألن هذه المنابع أو الجذور يمكن إرجاعها إلي أفكار فلسـفية أو أوضـاع اقتصـادية أو    

اجتماعية أو أحداث تاريخية أو تغيرات ثقافية ومن ثم يمكن الحديث عن أصول فلسفية للتربية 

وأصول اقتصادية وأصول اجتماعية وأصول تاريخية وثقافيـة وإداريـة وسياسـية ونفسـية     

كما وأنها تختلف في محتواها ومضمونها باختالف المجتمعـات وبـاختالف الحقـب     وغيرها

  . والعصور الزمنية فهي متغيرة ومتطورة بتغير الزمان والمكان 

   -: مفهوم أصول التربية  * 

تعتبر العلوم التربوية والنفسية فرعا من فروع العلوم اإلنسانية التي تبحث في اإلنسان 

خارجية وتضم العلوم التربوية مختلف المعارف الخاصـة بظـاهرة تنشـئة    وعالقاته ببيئته ال

اإلنسان كما تبحث العلوم النفسية اإلنسان من ناحية خصائصه النفسية والعقليـة وقـد تبحـث    

لزيادة المعرفة باإلنسان الظواهر النفسية مختلف الكائنات الحية وتقسم العلوم التربويـة إلـي   

منها يبحث جانبا من جوانب الظاهرة الخاصة بالنمو اإلنسـاني   أقسام وفروع مختلفة كل فرع

وأهم هذه الفروع هو فرع األصول أعني أصول التربية وتأتي هذه األهمية من أنـه وفلسـفة   

التربية هما حركة الوصل بين التربية كنظام  وبين ثقافة المجتمع وفلسفته ثم تأتي بقية الفروع 

همية ينصب علي التربية مقارنة وتاريخ التربية ألنهـم همـا   بعدها وإن كان نفس القدر من األ
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الميدانان اللذان يعكسان التطبيقات التربوية في األنظمة التعليمية سـواء كانـت معاصـرة أو    

  .ماضية ثم تأتي بقية المواد التربوية التي تطبق ما تتوصل إليه أصول التربية 

ذي يهتم بدراسة األصول أو األسس ذلك العلم ال"  وبذلك تعرف أصول التربية بأنها

التي يبني عليها تطبيق تربوي سليم ثم أنها الدراسة التي تهدف إلى تزويد الطالب أو الـدارس  

بمجموعة النظريات والحقائق والقوانين التي توجه العمل التربوي التطبيقـي ومصـادر هـذه    

القـيم االجتماعيـة أو نتـائج    النظريات والقوانين قد تكون الفلسفات المختلفة أو األديـان أو  

  .التجريب في علم النفس واالجتماع وغيرها من فروع المعرفة المختلفة 

علي أنها القواعد واألسس والمبادئ والنظريات والمسـلمات   كما تعرف أيضا أصول التربية -

منهـا    واالفتراضات والحقائق التي يقوم عليها أي نظام تربوي أو هي الجذور والمنابع التي تنبثق

  . األفكار والنظريات والممارسات التربوية 

كما أن أصول التربية تعني بالقواعد واألسس التي تحكم عمل المؤسسـات التربويـة   

من خبرات تربوية من إقامة منهج تربوي مناسب أو تنظيم للسـلم التعلـيم أو   المختلفة وما تقدمه 

طريقة تدريسية ذات كفاءة عالية أو وضـع   تربوية سليمة أو تخطيط تربوي ناجح أو اقتراح إدارة

 . للتقويم  نظام جديد

   -:أهمية دراسة أصول التربية 

إن قوة التعليم التى هي قوة المجتمع وقوة مستقبلة ال تأتي من تلقاء نفسها وال تفـرض  

عليه بقوانين خارجة عن طبيعته االجتماعية وعن ظروف الزمان والمكان التي يعيش فيها هذا 

يم وإنما هي في فهم األصول التي يقوم عليها والتي بها يستطيع أن يكون قوة بالفعل فـي  التعل

عمليات التغير واألصول في التربية هي العمق الذي يكسبها صفتها كمهنـة ووظيفتهـا كقـوة    

اجتماعية والدراسة في األصول هي دراسة المسلمات والفرضيات والتطورات التي تؤثر علي 
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يمية وعلي عمل المؤسسات التربوية أنها تهدف إلي الكشف عن هذه المسلمات الممارسات التعل

والفرضيات والتطورات من التطور الفلسفي االجتماعي واالقتصادي والتـاريخي مـن أجـل    

الوصول إلي نظام فكري متسق يوجه العمل التربوي في مجال التطبيـق وبالنسـبة ألصـول    

اسة األصول المختلفة التي تقوم عليها المبادئ التربويـة  التربية فإنه ذلك الفرع الذي يعني بدر

  الخ: وذلك مثل األصول االجتماعية واألصول الفلسفية واألصول الثقافية 

وإن دراسة أصول التربية ال تهتم بالبحث وراء األهداف والغايات النهائية للتربيـة أو  

ص بها وحسب وإنما تعنـي فـي   طبيعة هذه األهداف أو بنواحي الفهم والتفسير والتحليل الخا

األساس وقبل كل شيء بالنتائج التي تبث صحتها في مجال التطبيق التربوي أو التي لها آثـار  

  .ايجابية علي التطبيق التربوي أو التي يعتقد أنها كذلك 

وأن دراسة أصول التربية هي دراسة نظرية لألسس المختلفة التي يقوم عليها التطبيق 

والهدف من دراستها هو فهم طبيعة العملية التربوية ودراسة مختلف جوانبها في مجال التربية 

وأبعادها وما يمكن أن تؤدي إليه هذه الدراسة من تطويرها وتحسينها وترجع أهمية تدريسـها  

للمعلمين التي تزودهم بتوجيهات لها فائدة عملية وإمدادهم بمجموعة من األفكـار والنظريـات   

إن دراسـة  . مواقف تربوية مختلفة داخل الفصل الدراسي أو خارجـه   التي يمكن تطبيقها في

المربي بصفة عامة والمعلم بصفة خاصة ألصول التربية أي دراسته لألسس التي تحكم عملـه  

النظري والتطبيقي يجعل نشاطه ذا معنى وذا غاية واضحة ويقيمه علي أسس امتحنت نتيجـة  

أو الحاجات العقلية ولكل هذا يمكن القول أن األصـول   التجربة أو التطبيق أو التحليل الفلسفي

في التربية هي العمق الذي يكسبها صفتها كمهنة ووظيفتها كقـوة اجتماعيـة ودراسـة فـي     

األصول هي دراسة المسلمات والفرضيات والتطورات التي تؤثر علي الممارسـات التعليميـة   

هذه المسلمات والفرضـيات مـن    وعلي عمل المؤسسات التعليمية إنها تهدف إلي الكشف عن
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المنظور الفلسفي واالجتماعي والتي يمكن من خاللها إحداث عمليات التحول االجتماعي ما دام 

أن أحدا ال ينكر امتداد خدمات التعليم والتربية إلي سائر الناس وال ينكر أحد الـدور البـارز   

واالشتراك الفعلي في إدارة شـئون  الذي يمكن أن تسهم به التربية إسهاما فعليا في إيقاظ الناس 

مجتمعاتهم وفي توجيه مصير العالم المعاصر كما أن دراسة أصول التربية توجه العمـل فـي   

التربية كمهنة من أهم المهن ومن أشقاها فما هي أصول التربية ؟ ومن أين تأتي ؟ ومـا هـي   

  مجاالتها ؟ 

حـل اهتمـام المشـتغلين    وإن الحديث عن التربية من حيث أسسها المختلفة يعتبـر م 

بالتربية علي اختالف تخصصاته واهتماماتهم غير أن الحديث عن أصول التربية لـن يكـون   

أو النفسية أو االقتصـادية أو التاريخيـة فكـل هـذه      ةبعيدا عن أصولها الثقافية أو االجتماعي

أي أن  األصول تجمعها وحدة واحدة هي البناء االجتماعي المتكامل داخـل المجتمـع الواحـد   

التربية تستند إلي العديد من األصول وتجمع دراسات تربوية علي أن أصول التربية تـتلخص  

   -:فيما يلي 

األصول الثقافية واالجتماعية للتربية واألصـول االقتصـادية واألصـول التاريخيـة     

واألصول السياسية واألصول اإلدارية واألصـول الفلسـفية واألصـول النفسـية واألصـول      

  .وجية والبيولوجية الفسيول

   -:  األصول االجتماعية والثقافية للتربية: أوال 

من فروع أصول التربية تمخض عن التفاعل  عإن األصول االجتماعية والثقافية للتربية هى فر

الحتمي بين التربية وعلم االجتماع واالنثروبولوجيا يدور العلم األول حول المجتمـع بنظمـه   

ر العلم الثاني منها حول  اإلنسان بخصائصه وطرق معيشته ويهـتم  ومؤسساته ومقوماته ويدو

بدراسة الثقافات المختلفة بجوانبها المتعددة وأثرها في نمو تطو اإلنسـان وهـو مـا يسـمى     
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باالنثروبلوجيا الثقافية كما يهتم بدراسة تطور اإلنسان وتكيفه مـع بيئتـه الطبيعيـة ويسـمى     

ذا العلم أي األصول االجتماعية والثقافية للتربية التوفيق بين باالنثروبلوجيا الطبيعية ويحاول ه

خصائص األفراد وصفاتهم وقدراتهم وميولهم وحاجاتهم وبين المجتمع بما له مـن مقومـات   

ثنائي  رونظم ومؤسسات وظروف جغرافية وسياسية واقتصادية وعلي التربية أن تعمل في إطا

اجاتها ويحقق رغباتها ويلبي مطالبهم في الوقـت  يضم الفرد والمجتمع معا يراعي ظروفها وح

نفسه ومن أبرز المداخل في الدراسة العلمية االجتماعية للتربية مدخل يدرس النظام التعليمـي  

من داخله وبجميع عناصره وجوانبه والعالقات المتشابكة والمتداخلة بين هذه العناصر وبينهـا  

ل يدرس النظام التعليمي في عالقاتـه باألنظمـة   وبين النظام التعليمي الذي يشملها معا ومدخ

األخرى فالنظام االجتماعي  واالقتصادي والسياسي واإلداري وغيرها في عالقاتهـا بالنظـام   

العام وهو المجتمع الذي يضمها كما يدرس العمليات المختلفة التي يعيش فيها الفـرد خـارج   

 النظام التعليمي 

علم االجتماع وعلم االنثروبولوجيا وهي األصول التـي   تستمد األصول االجتماعية الثقافية

حولت التربية من عملية فردية إلي عملية اجتماعية ثقافية وذلك أن المدخل إلي فهـم التربيـة   

ينبغي أال يكون من زاوية الفرد وحده أو من زاوية المجتمع مجردا عن حياة األفراد بـل انـه   

بين الفرد وبيئته التي تعني غيره من األفـراد ومـا   مدخل متكامل يقوم علي الدراسة العضوية 

يعيشون فيه من أنظمة وعالقات وقيم ومفاهيم وتقاليد فالتربية  ال يمكن تصورها في فـراغ إذ  

تستمد مقوماتها من المجتمع الذي تعمل فيه كما أنها تهدف إلي تحويل الفرد من مواطن بـالقوة  

يفهم دوره االجتماعي ومسئولياته وسط الجماعـة   يحكم مولده في المجتمع إلي مواطن بالفعل

التي ينتمي إليها وهي كذلك السبيل إلي استمرار الثقافة مهما كان الطابع العـام لهـذه الثقافـة    

ودرجة تطورها ومهما كانت الصورة التي تأخذها العملية التربوية  فهي تحدث في المدرسـة  
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وهي تحدث بطريقة مباشرة  فالثقافـة ال   وفي المنزل وفي غيرهما من المنظمات والمؤسسات

تولد مع األفراد وال تنتقل إليهم بيولوجيا كما هو الحال بالنسبة للون الشعر أو البشـرة وإنمـا   

  مولدهم  يكتسبونها بالتعلم والتدريب والممارسة في دوائر الحياة االجتماعية التي يعيشون فيها منذ

   -: األصول االجتماعية للتربية -أ

بية نظام اجتماعي لها جميع  خصائص النظم االجتماعية وتتكون بنيتهـا مـن نفـس    التر

العناصر التي تتكون منها النظم االجتماعية ولذلك فإن دراسات علم االجتماع التي جريها علـم  

النظم االجتماعية تستفيد منها التربية بشكل مباشر وهذه عالقة واضحة ومباشرة بين التربيـة  

كما تستمد عملية التربية أسسها ومناهجها وأهدافها من المجتمع ومـن ثقافتـه    وعلم االجتماع 

الن عمليات التنشئة االجتماعية التي تتوالها التربية إنما تحقق عضوية الجيـل الجديـد فـي    

المجتمع عن طريق تعليمه لغة الجماعة وفكرها وتقاليدها وعاداتها وعرفها وقيمها  ومهاراتها 

  . اء الذي تستمد منه التربية أصولها ومناهجها وأهدافها المختلفة فالثقافة هي الوع

ويمكن فهم األصول االجتماعية للتربية مـن خـالل األوضـاع االجتماعيـة واألنمـاط      

السائدة في التربية المجتمعية غير أن هناك ثمة جدل سبق اإلشـارة إليـه وهـذا     ةالسيكولوجي

  : يفة االجتماعية للتربية ومؤدي هذا الجدل اتجاهان الجدل قائم بين علماء التربية بشأن الوظ

يقرر بان التربية عليها أن تساير األوضاع المجتمعية كمـا  وهذا االتجاه :اإلتجاه األول  -١

هي أي أن وظيفتها تنحصر في المحافظة علي األوضاع القائمة والتربية بهذا المعنـى يطلـق   

  .عليها تربية محافظة 

وهذا االتجاه يتعدى في هذه المحاولة إلي محاولة أخـرى تـرى بـان     :اإلتجاه الثاني  -٢

التربية هي أداة أساسية لخلق أوضاع اجتماعية جديدة تفضل األوضاع القائمة وتتميـز عليهـا   
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وإنها الوسيلة الكبرى إلحداث تغيرات أساسية في األبنية االجتماعية بهدف الوصول إلي أفضل 

  .تي تحقق أهداف أفضل للفرد والجماعة النظم واألوضاع االجتماعية ال

والتربية بحسب هذا الرأي األخير هي التي تقرر الصيغة االجتماعيـة األكثـر صـالحية    

للمجتمع ومن ثم فهي خالقة ايجابية وليست سلبية تقف أهميتها عند مجرد المحافظة علي مـا  

هين المتعارضين السابقين أنه قد ظهر اتجاه ثالث حاول التوفيق بين االتجا.  هو موجود فقط  

  .وهذا االتجاه ينظر إلي التربية التربية نظرة شمولية 

  

  :األصول الثقافية للتربية -ب

تعني األسس الثقافية بالنسبة للتربية تلك الحالة المتبادلة بين أوضاع الثقافيـة واألوضـاع   

ألوضاع الثقافيـة داخـل   التربوية في المجتمع أي أن التأثير المتبادل بين األوضاع التربوية وا

البناء االجتماعي ونظرا لألهمية النسبية التي تتمتع بها األوضاع الثقافية في المجتمع بالنسـبة  

  .للتربية والفكر التربة بصفة عمة فسوف نتناول األوضاع الثقافية بشيء من التفصيل 

مجتمع نوع  وإنما كانت الثقافات تختلف باختالف المجتمعات وباختالف العصور كان لكل

وهـذه  . معين من التربية تختلف بدورها باختالف هذه المجتمعات وباختالف تـك العصـور   

الثقافة يعكف علي دراستها علماء دراسة الثقافة اللذين يتبعونها عنـد المجتمعـات المختلفـة    

وخاصة المجتمعات البدائية وهم ما يعرفون باسم االنثروبولوجيين أي الذين يدرسـون ثقافـة   

نسان وتطوراتها كما يعكف علي دراستها علماء االجتماع فيدرسون النظم وتجسيدات الثقافة اإل

فيها وقد أمدت هذه الدراسات التربويين بمجموعة من الحقائق والمفاهيم االجتماعية والثقافيـة  

فتحولت النظرة إلي التربية من عملية فردية إلي عملية اجتماعية ثقافيـة حيـث أنهـا تسـتمد     
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اتها من المجتمع ومادتها من ثقافته لكي تهيئ للناشئين فرص النمو من خالل عناصـرها  مقوم

  .حتى تتجلى أمامهم وتتضح خصائص األدوار االجتماعية التي سيقومون بها في المجتمع 

وهذه األصول الثقافية واالجتماعية هي التي جعلت كثيرا من األفكار والمفـاهيم الفرديـة   

تربوي لتصبح العملية التربوية عملية اجتماعية تماما فتتحول النظرة إلـي  تتوارى من المجال ال

المعرفة التي يحصلها الناشئين إلي معرفة اجتماعية يصلون إليها من خـالل الخبـرات التـي    

يتفاعلون معها ثم توظف هذه المعرفة في خدمة الحياة االجتماعية لهؤالء الناشئين وهذا يفرض 

ثقافة مجتمعهم حتى يدركوا ذلك االرتباط العضوي بين مـا يعلمونـه    علي المربين أن يدرسوا

للناشئين وبين ثقافة مجتمعهم وان يدرس المربون حركة التغير االجتمـاعي ومسـاراته فـي    

المجتمع والمطالب المختلفة لنظمه االجتماعية سواء من القوى البشرية أو التنظيمات اإلداريـة  

  .نولوجي الالزم لها حتى تستجيب لهذه المطالب والقانونية أو من المستوى التك

  : األصول التاريخية للتربية : ثانيا 

  للتربية أصولها التاريخية فهي تعتبر محصلة عوامل ومؤثرات مختلفة فالنظام التعليمي بما 

يتضمنه من عمليات وتنظيمات وما يواجهه من مشكالت وقضايا يتأثر بطبيعة المرحلة التـي  

اسة التاريخية للمجتمع والتربية تعين علي فهم تطور التعليم ومواجهـة مشـكالته   يعيشها فالدر

بصورة أكثر وضوحا علي أساس التعرف علي أهم القوى السياسية واالقتصادية والثقافية التي 

تشكل المجتمع وأثرها علي خلق ما يواجهه التعليم من مشـكالت وممـا يجعـل للدراسـات     

كأصل من أصول التربية هو أهمية تتبع العالقة الجدلية بـين الفكـر   التاريخية التربوية أهمية 

التربوي وبين العوامل والقوى االجتماعية السائدة في فترة من فترات هذه الدراسة التاريخيـة  

بما يحويه هذا الفكر من أهداف التربية ومن رأى في الطبيعة البشرية ومن انعكاس هذا الرأي 

ة منهجا وطريقة وما إلي ذلك مما يجعلنا نفيد من هذه الدراسـة فـي   في طبيعة العملية التربوي
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فهم العالقة الجدلية بين الواقع االجتماعي لمجتمعنا المعاصر وبين التربية فيه كما يفيدنا أيضـا  

في الوقوف علي تلك العناصر الفكرية والنماذج التطبيقية التي لم تعد مالئمة لعصـرنا حتـى   

  .رس كيفية إحالل عناصر فكرية تربوية أخرى محلها نحرر التربية منها وند

  :.وهناك أساليب ومداخل لدراسة تاريخ التربية منها 

  .دراسة حياة وأراء أعالم ومفكري وفالسفة التربية  -

 .دراسة إحدى قضايا التربية السياسية من القديم إلي الحديث وتتبع تطورها  -

 .وأفكار ومشكالت تربوية دراسة فترة زمنية معينة بما تشمله من أحداث  -

التعليم جزء من كل اجتماعي عام هو المجتمع والمجتمع إذ يمر بفتراته التاريخية ويواجـه  

وهـذه  .. مشكالته الحياتية فإنما يحاول أن يصل بالقطع إلي حلول أو لبعض حلول لمشـكالته  

/ رة ومتـأثرة فـي   الفترات التاريخية بمشكالتها تعشها كل النظم االجتماعية في المجتمع مؤث

وببعضها والتربية كنظام اجتماعي تعتبر إحدى محصالت هـذه الفتـرات وتلـك المشـكالت     

وجـذورها   وحلولها ودراسة تاريخ المجتمعات وبالتالي دراسة تاريخ التربية تفيد في فهم مشكالتها

  .اضرة الح وكيفية مراجعتها في الماضي كيفية االستفادة بهذه الحلول في مواجهة مشكالتها

إن دراسة تاريخ التربية هامة بالنسبة للتربية المعاصرة حيث أنها تظهر حركـة المجتمـع   

وتفاعالته وتأثيرها علي التربية وهذا يفسر لنا كثيرا مما تحتويه التربية سواء في العصر محل 

يـر  الدراسة أو في المجتمع المعاصر تفسر لنا األهداف والمناهج والمشكالت وكيفية حلها فكث

من مشكالتنا المعاصرة ال يمكن فهمها إال علي ضوء دراسة العوامـل والقـوى االقتصـادية    

  .  واالجتماعية التي تشملها وتؤثر فيها وتتأثر بها في الحاضر والماضي 

ومن هنا فإن توجيه التعليم والتعمق في مفاهيمه ومشكالته يستند إلي ما يسـمى باألسـس   

تبر جانبا متكامال من الثقافة التي ينتمي إليها ينفعل بما فيهـا مـن   التاريخية حيث أن التعليم يع
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قوى وبما انفعلت به من عوامل ومؤثرات وقد يكون الخطر في التعليم ، النظر إليـه فـي أي   

مرحلة من مراحل التطور علي أنه وحدة مستقلة في الوقت الذي تتأثر فيه أوضاعه بأصـول  

هذا المنظور ، تعني مسئولية جديدة وهي دراسـة جـذور   ممتدة من الماضي ودراسة التاريخ ب

مشكالت التعليم واتجاهاته ووسائل مواجهتها في الماضي ومدى مالئمة هذه الوسائل لطبيعـة  

  .المرحل التي يواجه فيها التعليم مسئولياته 

ومعنى ذلك فاألسس التاريخية تلعب دورا مهما في توجيه التعليم والتعمق فـي مفاهيمـه   

ته حيث أن هذه األسس تتيح لنا دراسة جذور مشكالت التعلـيم واتجاهاتـه ووسـائل    ومشكال

مواجهتها في الماضي ومدى مالئمة هذه الوسائل لطبيعة المرحلة التى تواجـه فيهـا التعلـيم    

مسئولياته ،بمعنى يجب العودة  إلى الماضى والبد من فحصه تحقيقاً لمستقبل أفضـل حركـة   

  .قتصادية وما بينهما من تناقض أو التقاء  القوى اإلجتماعية واال

وبالنسبة لألصول التاريخية فإنه ال يمكن فهم األوضاع التربوية المختلفة بـدون الرجـوع   

إلى المصادر التاريخية المختلفة بالنسبة لهذه األوضاع  ، والحقيقة أن النظريات التربوية فـى  

قبة واجتهد كل جيل فى محاولـة ألن يصـل   جوهرها بناء من التاريخ مساهم فيه األجيال المعا

إلى أفضل صياغة ممكنة لهذه النظرية وذلك على طول تعاقب التاريخ بحيـث تـؤدى هـذه    

  المحاولة فى النهاية إلى أكبر حد من االستفادة الممكنة  

ومن ثم فإن لدراسة الجدوى التاريخية التربوية أهمية كبيرة وفوائـد كثيـرة فهـى تمـدنا     

بالكتيكية للفكر  والتطورات التي أصابت هذا الفكر وما كان يعـوزه مـن أوجـه    بالحركة الد

  من أوجه النقص هذه  هالنقص التي تحاول أن تستكمل ذاتها عبر التاريخ وما يمكن أن تستفيد 
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والفكر التربوي حيث يحاول االستفادة من التطورات الفكرية خالل التـاريخ فإنـه يكـون    

يات الفكرية األخرى التـي تعـالج شـتى الموضـوعات الطبيعيـة      شأنها فى هذا سائر النظر

  واإلنسانية فال يمكن فهم النظرية أي نظرية بمعزل عن اإلطار التاريخي لهذه النظرية 

إن التقدم الذي يحدث اآلن بالنسبة للفكر التربوي والذي ينتظر أن يحـدث فـى المسـتقبل    

لذي حدث ويحدث خالل التـاريخ فـى اكتشـاف    بالنسبة له يعتمد بالدرجة األولى على التقدم ا

  . القوانين الخاصة بالعلوم اإلجتماعية 

  :األصول الفلسفية للتربية  : ثالثا

بداية يمكن القول أن ثمة خلط بين مفهومي فلسفة التربية واألسـس واألصـول الفلسـفية    

الدراسـة الفلسـفية   ، فاألول يعنى  نللتربية  ، هذا بالرغم من كونهما مجالين مختلفين متمايزي

لقضايا ومشكالت التربية  ، يعبر عن ذلك النشاط الفكري المنظم الذي يتخـذ مـن األسـلوب    

الفلسفي وسيلة لنظرة الكلية للعملية التربوية بقصد تنظيمها وتوجيهها وتوضيحها والتنسيق بين 

طرق التـدريس  عناصرها وبالتالي فإن فلسفة التربية تضم أصول التربية المقارنة والمناهج و

والتخطيط التربوي واإلدارة التربوية وغيرها ومن ثم تعد أصول التربية فرع من فروع فلسفة 

  .التربية وتعد األصول الفلسفية للتربية فرع من فروع أصول التربية 

أما األصول الفلسفية للتربية فإنها تبحث فى العالقة التي تربط الفلسفة بالتربيـة  ، وفـى   

ئدة فى المجتمع التي توجه العمل التربوي وتحدد أهدافه ومحتوى مناهجه والطرق الفلسفة السا

واألساليب واإلجراءات التي تحقق هذه األهداف من خالل تلك المناهج  ، إنهـا تبحـث فـى    

الفروض والمسلمات والنظريات التي يعتمد عليها الفالسـفة فـى تفسـير الكـون وظـواهره      

الجتماعية والفلسفية التي تسعى إلى تفسير وتحلل ما هو كـائن  واإلنسان وطبيعته والنظرات وا

  بالنسبة للفرد والمجتمع ورسم صورة لما ينبغي أن يكون 
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تهدف األسس الفلسفية للتربية إلى دراسة بعض النظريات واألفكار والمبادئ الفلسفية التي 

كانت تعنى بصفة خاصـة  لها ثمة صلة باألبنية التربوية سواء النظري منها أو التطبيقي و إن 

باألجزاء النظرية بغية الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لتحقيق األهداف والمثل المجتمعية فى 

  .البناء التربوي 

وللتربية صلة واضحة بتاريخ الفلسفة فإن هذا التاريخ يسجل الجهود  العقلية لإلنسان فـى  

  .محاوالته تفسر الحياة اإلنسانية وفهم صلتها بالوجود 

يتضج تأثير الفكر اإلنساني الذي تمثله الفلسفة على التربية من خالل معرفة نمط التربيـة  و

التقليدية والتربة الحديثة ، فكـل   ةالتي سادت فى كل مجتمع وعصر ، ومن المقارنة بين التربي

  .نمط من هذه األنماط التربوية كان خلفه فلسفة خاصة استمد منها أسسه وقواعده ومبادئه 

  -:األصول النفسية للتربية :  رابعاً

فهي إذ تتأثر بالمجتمع وثقافته تنصب علـي اإلنسـان الفـرد     :وللتربية أصولها النفسية 

وبمعنى آخر فهي عندما تقوم علي دراسة المجتمع والثقافة من أجل توجيه العمـل التربـوي   

التوجيه ولهذا نأخذ من علـم  وتنظيم الخبرة التربوية فإنها تعتبر اإلنسان الفرد نقطة البداية لهذا 

النفس الكثير من القوانين لتطبيقها علي التعلم وتفسير السلوك اإلنساني من أجل ضبط واختيار 

وسائل توجيهه فمهمة علم النفس هي دراسة الوسائل التي تحقق عملية النمو التربوي إذ يترجم 

لتعليم المختلفة والعملية التربوية أهداف التربية إلي عادات سلوكية يكتسبها التالميذ في مراحل ا

تنصب علي مجموعات من الناشئة في سن معينة يمرون بمراحل نمو متميزة فـي تـاريخهم   

التطوري الجسمي والعضوي والعقلي واالجتماعي ووظيفة المدرسة أن تزاوج بـين أهـداف   

ربية أن تقوم التربية  وبين خصائص هؤالء الناشئة حتى يتحقق الغرض منها ومن هنا البد للت
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علي ما يقدمه علم النفس من نتائج عن خصائص األفراد خالل مراحل نموهم حيث أنها تهـتم  

  .بجوانبه المختلفة الجسمية والعقلية والخلقية واالجتماعية 

ومن أهم خصائص التربية أنها عملية معقدة تهدف  إلي تعديل السلوك اإلنساني وتغييـره  

حقيق ذلك علي ثالثة أركان أساسية يتضح كل ركن منها من إجابة وترتكز التربية في سبيلها لت

نربـى ؟ كيـف نربـى ؟                                                                       المـاذا نربـى ، بمـا ذ   : سؤال مـن األسـئلة الثالثـة التاليـة     

سـؤالين األول والثـاني   وإذا كانت األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية تخـتص بإجابـة ال  

ويضاف إليهم علم أصول المناهج وطرق التدريس فإن علم النفس بفروعه المختلفة يعين علي 

  .فهم السؤال الثالث واإلجابة عنه 

وإن علم النفس يوفر لكل القائمين علي توجيه األطفال والشباب  النتائج والنظريات التـي  

التعلم فالمعلم والمخططون للمنـاهج ومؤلفـو   تفسر السلوك وتعين علي اختيار أفضل  طرق 

الكتب المدرسية وغيرهم يحتاجون إلي معرفة خصائص التالميذ في كل سن وفي كل مرحلـة  

ومعرفة أثر البيئة علي اهتماماتهم وأفضل طرق التعامل معهم ومعنى الفروق بينهم وأسـبابها  

ذا في المسائل األساسـية فـي   وطرق الكشف عنها وتقويم تقدم لكل منهم  وتقدم الجماعة وهك

  . بناء العملية التعليمية 

تسعى األسس النفسية للتربية إلي االستفادة من النظريات والمبادئ النفسية في بناء النظـام  

  . التربوي أي االستفادة من قواعد علم النفس وأسسه في تصحيح مسار العملية التربوية 

ي تبنى عليها األسس التربويـة المختلفـة فـي    وعلم النفس يزخر بالكثير من النظريات الت

العملية التعليمية فهناك العديد من النظريات التي تفيد في هذا المجال فهو يحتوي علي نظريات 

التعلم المختلفة مثل التعلم الشرطي والتعلم باإلستبصار وغيرها من النظريات وكذلك نظريـات  
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والفطرية التي تمس اإلنسان وسلوكه والعوامل  الفروق الفردية والجماعية والنظريات السلوكية

  .والمؤثرات التي تؤثر في هذا السلوك 

وتسعى التربية إلي محاولة التعرف علي النظريات واألبحاث الخاصة بالقـدرات العقليـة   

والمهارات المختلفة والعوامل المختلفة التي تؤثر في تلك القدرات والمهارات وكذلك العوامـل  

وهذه المهارات وكيفية االستفادة من المواهب تساعد علي صقل تلك القدرات العقلية والظروف التي 

المشكالت وخلق التفكير الناقد لدى التالميذ والطـالب   وكذلك توجيه النظر إلي أفضل السبل إلي حل

مراحل النمو المختلفة التي يمر بها الطفل والخصائص النفسـية  وكذلك كيف يمكن للتربية أن تراعي 

  .هذه المراحل االجتماعية لكل مرحلة من و

كما تحاول التربية أن تستفيد من النظريات النفسية المختلفة المتعلقـة باألنمـاط المختلفـة    

لعملية التربية من حيث كونها تربية تسلطية أو تربية تلقائية أو تربية تتسم بالالمباالة أو تربيـة  

  لرغبات والميول والدوافع أو تربية تهمل هذه الجوانب تقوم علي الحرية أو القمع أو تربية تراعي ا

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن التربية تعتمد في أسسها ومبادئها علي قواعد ومبادئ نفسـية  

  .مستمدة من النظريات المختلفة التي يزخر بها علم النفس بفروعه المختلفة 

سبق فإن اعتماد التربيـة عليـه    وما دام علم النفس يوفر للقائمين علي تربية الفرد كل ما

بفروعه المختلفة يعد أمرا ضروريا ومن هنا برر بشدة علم األصول النفسية للتربيـة كثمـرة   

  .التزاوج بين علمي النفس والتربية 

  :األصول السياسية للتربية : خامسا 

قـيم  يلعب النظام السياسي دورا هاما في تشكيل أصول التربية فما يحتويه هذا النظام من 

وما يؤكده من اتجاهات وما يتبناه من أهداف يري أن سبيلها إلي التجسيد في الواقع االجتماعي 

يتحقق عن طريق تربية األجيال المختلفة من أبناء المجتمع والتاريخ االجتماعي للتربية يحـدثنا  
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ـ    د كـان   عن أن التعليم كان يتأثر باستمرار بنظام الحكم في المجتمع وبتوجيه الدولـة لـه فلق

أرستقراطيا حينما كانت تتسيد  الطبقة  األرستقراطية علي المجتمع وهكذا يكون ديمقراطيا في 

دولة تدين بالديموقراطية ويكون اشتراكيا في دولة تدين باالشتراكية وبالعدالة االجتماعية وهو 

ـ    نظم في عصرنا الحاضر يتأثر في بعض المجتمعات بالتوجيه العلمي للدولـة والمجتمـع ولل

االجتماعية فيه ولقد وجد الفالسفة والمفكرون السياسيون أنفسهم وهم يضـعون نظـام لدولـة    

مثالية وجها لوجه أمام التربية كأداة لبنائها وبناء مواطنيها علي المبادئ والقـيم والتصـورات   

بيـة  التي وضعوها لهم ولقد كان لهذا التأثير السياسي في التعليم أثره في اختالف مفـاهيم التر 

وأهدافها وذلك الختالف المفاهيم السياسية من وقت ألخر ومن مجتمع آلخر كما كان له أثـره  

في اختالف كثير من المفاهيم االجتماعية المرتبطة بالتربية كمبدأ اإلدارة وأسسـها وأسـاليبها   

ا مـن  ومبدأ الفرص التعليمية وما إلي ذلك ولهذه األسباب كلها كان علي التربية أن تتخذ لنفسه

السياسة أساسا تستند إليه فتتعرف علي مفاهيمها وأسسها وأهدافها وإدارتها وطرقها ووسـائلها  

ومناهجها وأنشطتها وأبنيتها ومواقعها داخل المدرسة وخارجها كما تضئ لهم معاني كثيرة من 

  .محتوى الحقوق والواجبات التي تنشئ األجيال عليها وما إلي ذلك من األمور 

سياسية هي نتاج التفاعل بين التربية والسياسة حيث تعمل التربية وفقا لهذا في واألصول ال

إطار سياسي تخدم في مجتمع معين له أهداف معينة وتشكيالت سياسية معينة فالتربيـة وهـي   

تضع أهدافها وتحدد وسائلها وإجراءاتها وتصمم وتنفذ برامجها تتأثر بالنظام السياسي للمجتمع 

عيش في نظام دكتاتوري يختلف عنه للعيش في نظام ديمقراطي يختلـف عنـه   فإعداد الفرد لل

للحياة في مجتمع اشتراكي يختلف عنه للحياة في مجتمع رأسمالي ومنهـا فالبـد وأن تسـتمد    

التربية أسسها من النظام السياسي السائد في مجتمعها حتى يمكنها تربية أفراد المجتمع تربيـة  

خصائص المواطنة المفروضة وفي ضوء ذلـك تتحـدد مواقـف    سياسية تتواءم وتتوافق مع 
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وعمليات وإجراءات  التعليم مثل نوع اإلدارة التعليمية ونوع المسئوليات والحقـوق فـي كـل    

موقع مثل موقف المعلمين والطالب من القضايا الجارية والجدلية ومثـل موقـف المدرسـة    

التغير االجتماعي فالتربية شأنها في ذلك والمؤسسات والهيئات التعليمية من الرأي  العام ومن 

ـ   السـلطة   نشأن أي ميدان في المجتمع تحكمه قوانين ولوائح وتنظيمات وهذه كلها تعبـر ع

  السياسية في المجتمع وهذا هو قوام األصول السياسية للتربية 

وتتمثل التربية بهذه األسس دائماً فى إطار سياسي ، حيث أنها تخدم مجتمـع معـين بأهـداف    

معينة وتشكيالت سياسية معينة  ، هكذا كانت فى كل عصر من العصور وفى كل مرحلة مـن  

مراحل تطور المجتمع ، فالدولة ليست تعبيراً شائعاً  ، وإنما هى دائماً تعبـر عـن عالقـات    

اجتماعية واقتصادية وهى دائماً فى تغير ما دام هناك  تناقض فى هذه العالقات يعبـر عنهـا   

ين طبقات المجتمع  فقد تعبر الدولة عن مصلحة قله من النـاس فتكـون ذات   صراع الصالح ب

وقد تعبر عن مصلحة أصـحاب رؤوس األمـوال فتكـون ذات    . اتجاه ارستقراطى استبدادى 

اتجاه بورجوازى  رأسمالى وقد تعبر عن مصلحة أكبر عدد من النـاس فتكـون ذات أتجـاه    

بد أن يتأثر بفعل توجيه الدولة له ، وبفعل سلطان ديمقراطى اشتراكى والتعليم وسط هذا كله ال

الطبقة االجتماعية المسيطرة ، فتتأثر أهدافه وبرامجه بل أساليبه وما ينفق عليه من أموال بـل  

  . أنه يتأثر فى عالقاته مع المؤسسات واألنظمة المختلفة 

شـراف عليـه   والتعليم هو أداة تكوين المواطن ومن ثم كان اهتمام الدولة بتوجيه واإل

ولقد لعب بذلك أدواراً مختلفة خالل التاريخ فقد حرص الفالسفة والمفكرون ورجال السياسـة  

وهم يسجون نظرياتهم الفلسفية أو السياسية على وضع التعليم وتوجيه فهـو فـى يـد الدولـة     

وهو فى دولـة تـؤمن   ، الدكتاتورية أداة تكوين مواطن يتفق فى صفاته مع نظامها وأهدافها  

الديمقراطية وتقوم على مبادئها يعتبر السبيل إلى تكوين صفات الديمقراطية ومهاراتهـا فـى   ب
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. المواطنين وهكذا كان بالنسبة للدولة ذات النظام الرأسمالي والدولة ذات النظـام اإلشـتراكى   

  . فالتعليم فى كل األحوال هو السبيل على التربية السياسية وإلى تكوين المواطنين 

د أن تقوم التربية على دراسة علم السياسة فتستمد منه المبادئ والمفاهيم التـى تسـاعد   لهذا الب

على فهم طبيعتها ووظيفتها فى المجتمع ومن خالل هذه المبادئ تتحـدد مواقـف وعمليـات    

مختلفة فى التعليم مثل نوع اإلدارة التعليمية ونوع المسئوليات والحقوق فى كل موقع منها فهى 

ابع السياسي العام للدولة فالتعليم شأنه شأن أى ميدان فى المجتمع تحكمه قـوانين  تعبر عن الط

  . ولوائح وتنظيمات وهذه كلها تعبر عن السلطة السياسية فى المجتمع 

  : األصول االقتصادية للتربية : سادسا 

على أن لهـا   إن النظرة الثقافية اإلجتماعية للتعليم من المنظور السابق يجعلنا ننظر إلى التربية

أصوال اقتصادية  ، فالتربية فى جزء من أهدافها تعد الناشئين ليتحملوا عـبء مسـئولية دور   

ولذلك كان على التربية أن تكون على وعى بـالمهن  . مهنى فى المجتمع وفى مستقبل حياتهم 

ا وطرقهـا  المختلفة فى المجتمع  وتطبيقاتها ومحتوياتها  ومتطلباتها التعليمية حتى تبنى مناهجه

ومن هذه الزاوية ندرك الصـلة  . ووسائلها بحيث تحقق مثل هذه الوظيفة االقتصادية للتربية  

فالتربية تؤثر فى عمليات اإلنتاج وفى التنمية االقتصادية  ، وهى ذات ، بين االقتصاد والتربية 

تنميتهـا  عائد اقتصادي قاسة الباحثون فوجدوه كبيراً جداً ، وبـذلك تهـتم التربيـة بجانـب     

لشخصيات األجيال الجديدة وإتاحة الفرص التعليمية آمامها لكى تنمو إلى أقصى حد ممكـن ،  

إلنها تهتم بتنمية مهارات حركية وعقلية تبدأ بسيطة فى األعمار الصغيرة ، ثم تتـدرج حتـى   

  . تلتحم تماماً مع متطلبات المهن المختلفة 

خاصة وقد أصبحت أهـداف التربيـة   ولقد اتضحت هذه األصول االقتصادية للتربية 

أهدافاً شمولية بالنسبة للفرد وللمجتمع بحيث تسهم فى تنمو الطبيعة البشـرية بشـكل متكامـل    
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وتحقق أهدافاً شاملة اجتماعية واقتصادية ، ذلك بعد أن كانت تهدف فقط إلـى تنميـة العقـل    

عية واالقتصادية فى المجتمـع  وتنشئة األجيال الجديدة على قيم خلقية مجردة ، فالتنمية اإلجتما

تقوم على أساس وجود مجموعة من القوى البشرية المدربة والمتعلمـة والمؤهلـة بمهـارات    

تخصصات  متنوعة والقادرة على القيام بعمليات اإلنتاج المختلفة ، وهذه القوى البشرية تقـوم  

  . التربية بإعداداها 

لتى يتزايد االهتمام بها بشـدة فـى العقـود    األصول االقتصادية للتربية هى من المجاالت ا* 

األخيرة فكما كان من الضرورى واألهمية النظر للتربية ودراستها فـى عالقتهـا بالسياسـية    

. كان من الضرورى النظر إليها ودراسـتها  فـى عالقتهـا باالقتصـاد     .  ىوالبناء اإلجتماع

جاهات األفراد وقيمهم نحو العمل ، فالتنمية االقتصادية تتطلب تغيير فى عمليات اإلنتاج وفى ات

كما تتطلب تدريب هؤالء األفراد وإكسابهم المهارات الالزمة إلحـداث التطـور ومتطلبـات    

  . التنمية وأساس التنافس المحلى والعالمي والذى فرضته قوى وآليات العولمة  

األمـم  وقد بلغ االهتمام بدراسة التربية فى اإلطار االقتصادى ، بعد مـا أصـبحت قـوة    

وتقدمها ال تقاس فقط بتوافر لديها من موارد طبيعة وإنما بمـدى امتالكهـا للقـوى البشـرية     

الواعية والمدربة على العمل واإلنتاج ورصيدها القوى المعرفى المتمثل فى عدد االكتشـافات  

  .العلمية وحقوق الملكية الفكرية المسجلة للمخترعين والموهوبين والمبدعين وغيرهم 

ان التعليم هو أساس إعداد البشرية القادرة  على كل هذا وغيره كان البد وأن يكون بينه وإذا ك

للنـاس   وبين االقتصاد عالقات وثيقة ولم يعد ينظر طبقاً لذلك إليه على أنه نوع من الخدمات تقدم

  :فى عزلة عن العمليات االقتصادية وإنما أصبح ينظر إليه على أنه استثناء بصورة أساسية  

  :ومن أبرز المجاالت التى تهتم بها األصول االقتصادية للتربية 

  .العائد التعليمي مفهومه وجوانبه وصعوبات قياسه  -
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 .طرق قياس القيمة االقتصادية للتعليم وصعوبات قياسها  -

 تكلفة التعليم وما يرتبط بها من عوامل تؤدى إلى خفضها  -

 الجودة التعليمية واقتصادياتها  -

 .والمصادر البديلة لمصادر التقليدية المتمثلة فى الدولة   تمويل التعليم -

للتربية فإنها تعنى النظرة إلى التربية من الزاوية االقتصـادية   ةوبالنسبة لألسس االقتصادي

ويمكن أن تتضح هذه النظرة من خالل ذلك الفـرع مـن العلـوم التربويـة والـذى يسـمى       

، هذا الفرع من العلـوم التربويـة يهـتم بدراسـة     باقتصاديات التربية أو اقتصاديات التعليم 

  . األوضاع التربوية المختلفة من حيث كونها أوضاعا اقتصادية 

ومن ثم فإن الدراسات التى يتوالها هذا الفرع من التربية يهتم بدراسة مستوى الـدخل    

سـتوى  القومي والفردي ومدى ارتباطه بمستوى التربية فيه  ، والعالقة بن مستوى الـدخل وم 

التربية  ، كما يهتم بدراسة التربية من حيث كونها عملية استهالكية أو اسـتثمارية ومـا هـى    

األنواع المختلفة من التعليم التى تعطى عائداً كبيراً بالنسبة للدخل القومى  ، كذلك يبحث هـذا  

قتصـادية  الفرع األسباب والعوامل التى تؤى إلى وجود فاقد فى التعليم مما ينتج عنه خسارة ا

  . بالنسبة للدولة وكذلك الفرد 

ومن وجهة النظر االقتصادية يجب أن يعمل المجتمع على إكثار العائد من التربية من خـالل  

زيادة كفاءة العمليات التربوية واالستخدام الفعال ألوقات المعلمين والتالميذ والعنايـة بـالطرق   

لمجتمع ، فكل هذه العوامـل مـع غيرهـا مـن     األكثر كفاءة لتنمية القدرات التى يحتاج إليها ا

  .  العوامل تستطيع أن تكثر بشكل سريع من العائد االقتصادى لالستثمار فى التربية 

وإقامة التربية على هذه األصول  تعنى تغير النظر إلى المعرفة التى تتناولها المدارس 

أهدافها ، فالمعرفـة لـيس    فى توجيه نمو التالميذ وفى تحقيق أهدافها اإلجتماعية وفى تحقيق
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غيبية أو فردية أو ذاتية فهى تأتى نتيجة التفاعل المستمر بين الفرد وبيئته حيث تأتى من جهـد   

اإلنسان فى مواجهة مشكالت الحياة وبحثه عن حلول لها والتربية من هذا المنظور شأنها شأن 

جتماعية بنفس النظرة العلميـة  العلوم األخرى حيث ينبغى النظر إلى حقائق التاريخ والعلوم اإل

التى تتبع قواعد العلم وقوانينه ومن ثم يكون لها األثر فى االرتقاء بالخبرة اإلنسانية والمعرفـة  

  . فى ضوء ذلك يكون لها صفة اجتماعية ووظيفية اجتماعية 

  

 

 

 

 

 

 

 –القاهرة : مها تأمالت في علوم التربية كيف نفه: علي خليل أبو العنين وآخرون  - ١

  . ٢٠٠٤الدار الهندسية 

أحمد محمود عياد ، محاضرات في أصول التربية ، الجزء األول ، كلية التربية  - ٢

 .جامعة المنوفية ، د  ،  ث  
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ياسر ميمون عباس ، محاضرات في أصول التربية ، كلية :جمال أحمد السيسي  - ٣

 . ٢٠٠٧التربية النوعية ، جامعة المنوفية ، 

 . ١٩٩٥أصول التربية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، : مت مطاوع إبراهيم عص - ٤

 -القاهرة   -محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية   - ٥

 . ١٩٨٥مكتبة األنجلو المصرية ، 

محمود السيد سلطان بحث في عملية التربية ، صحيفة اآلداب والتربية ، الكويت ،  - ٦

 . ١٩٧٥ديسمبر  ٨، ع  جامعة  الكويت

محمود السيد سلطان   ، مقدمة في التربية ، جدة ، المملكة العربية السعودية  دار  - ٧

 . ١٩٨٣الشروق 

محمود السيد سلطان   ،  دراسات في التربية والمجتمع  ،  القاهرة   ، دار المعارف  - ٨

١٩٧٥ . 

، األصول االجتماعية األسس االجتماعية والثقافية للتربية : محمد عبد السميع عثمان  - ٩

 . ٢٠٠٤والثقافية للتربية  ،   كلية التربية  ،  جامعة األزهر  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  التــربـيـة  
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  )مفهومها ، أهدافها ، أهميتها (

   -: مـقـدمــة  * 

  مفهوم التربية  -

 ماهية التربية  -

 أهداف التربية  -

 أسس التربية  -

 ركائز التربية  -

 ضرورة التربية  -

 التربية أهمية  -

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الثاني
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  التــربـيـة  
  )مفهومها ، أهدافها ، أهميتها (

   -: مـقـدمــة  * 

تعتبر التربية ظاهرة اجتماعية ذلك ألنها ال تتم في فراغ أو دون وجـود المجتمـع إذ ال    

وجود لها إال بوجود المجتمع وفضال عن ذلك فإن وجود اإلنسان الفرد المنعزل عن مجتمعـه  

  .و جماعته ال يمكن تصوره إذ أنه مستحيل بال خرافه أ

والتربية في كل أحوالها ال تهتم بالفرد منعزال عن المجتمع بل تهتم بالفرد والمجتمع معـا   

  .وفي وقت واحد ومتزامن من خالل اتصال الفرد بمجتمعه وتفاعله معه سلبا وإيجابا 

ي أداة المجتمع فـي المحافظـة علـي    تلعب التربية دورا مهما وخطيرا في حياة األمم فه

مقوماته األساسية من أساليب الحياة وأنماط التفكير المختلفة وتعمل هـذه األداة علـي تشـكيل    

  .مواطنيه والكشف عن طاقاتهم وماردهم واستثمارها وتعبئتها 

وعلي أساس هذا التعريف يتضح أن التربية عمـل إنسـاني وأن مادتهـا هـي األفـراد      

دهم دون غيرهم من الكائنات الحية األخرى أو الجامدة ومعنى هذا أنه قد يكـن  اإلنسانيين وح

هناك تدريب للحيوان وال تكون هناك تربية له وبذلك تتميز طبيعة األفـراد اإلنسـانيين عـن    

غيرها في المستويات الحيوانية األخرى علي أنه يجب أال يفوتنا أن نذكر أن اهتمـام التربيـة   

اإلنساني وحده ال ينفي أن هناك اتصاال واستمرارا من نوع معـين بـين    وتركيزها علي الفرد

ويتجلى من التعريف السابق أيضا أن التربية ليست .المستويات الحيوانية والمستويات اإلنسانية 

شيئا يمتلكه األفراد ولكنها عملية لها مراحلها وأهدافها فالمعرفة أو المهارة أو األخالق الحسنة 

ا تربية ولكنها تدل فقط علي أن الفرد قد تربى وعندما نقول أن المدرسة تربـي  ليست في ذاته

  .فمعناه أنها تنشغل بعملية معينة وعندما نقول أن الفرد قد تربى معناه أنه قد مر بعملية معينة 
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ويترتب علي ذلـك أنهـا   . والتربية بذلك عملية تنمية لألفراد اإلنسانيين ذات اتجاه معين 

كيل تربوي يوجه الشخص الذي يمر بهذه العملية أي أنها تقوم علي أساسين وهما تحتاج إلي و

ويقوم علي هـذه الوسـيلة التربويـة    . التلميذ والوسيلة التربوية التي تشكل طبيعته اإلنسانية 

  إنسانيون  وبذلك تكون التربية عملية تنمية ألفراد إنسانيين يقوم بها أفراد.ويوجهها أفراد إنسانيون

در اختالف المجتمعات وتباينها تختلف التربية في أنواعها ومفهومها وأهدافها وطرقهـا  وبق

والسبب في ذلك فعل وتأثير القوى الثقافية التي تؤثر في كل مجتمع علي حدة واألمر يتضـح  

جليا إذا سلمنا أن لكل مجتمع إنساني قيمه ومعاييره وأهدافه التي ينشدها وتعبر عنـه ويعمـل   

تحقيقها بطرقه ووسائله الخاصة به والتي تتناسب معه وارتضاها وذلك من خـالل  جاهدا علي 

  .أفراده ولبناته المكونة له 

   -: مفهــوم الـتـربيـة * 

تتعدد اآلراء حول مفهوم التربية ويختلف الناس حولها ومرجع ذلك يكمن فـي االخـتالف   

ود في المقام األول إلي االختالف حول موضوع التربية وأيضا فهم الطبيعة اإلنسانية والذي يع

في الفلسفات أو البيئات الثقافية التي تتميز وتتباين بتباين القوى والعوامل المؤثرة مـن فلسـفية   

  ...وثقافية واجتماعية ودينية وهكذا 

  .وبذلك اختلف المربون والمفكرون والعلماء في معنى التربية نظرا التساع مدلولها 

أن مصـطلح  " تعريف للتربية حيث قال   N. K , Frankonaنا ولقد قدم  وليم فرانكي

  :مما يأتي التربية  قد يعني أي 

  .ما يفعله اآلباء والمدرسين والمدرسة أو بمعنى آخر النشاط الذي تقوم به لتعليم الصغار -١

 .ماذا يحدث في داخل الفصل من تغيرات أو عملية كونه متعلما -٢

 .تسبه الطفل وما يسمى في النهاية بالتربية المحصلة النهائية أو ما يك-٣
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 .أن نظام التربية هو ذلك النظام يدرس أي من الثالث نقاط السابقة -٤

أيضا بأنها عملية تكيف مع البيئة المحيطة أو بأنها عملية تكيـف مـع    لقد عرفت التربية

ماديـة وغيـر ماديـة     فالعملية التربوية تتفاعل مع البيئة من ثقافة ومكونات. الثقافة المحيطة 

 إنها تفاعل مع الحياة مع اإلنسان فهي عملية مسـتمرة . وبكل عناصر ها الطبيعية واإلنسانية 

  .كالمجتمع 

التربية عملية تطبيع اجتماعي تهدف إلي إكساب الفرد ذاتا اجتماعية يتميز بها عن سـائر  

الفرد عضوا عامال فـي  الحيوانات األخرى في جميع مستوياتها التطورية فهي التي تجعل من 

الجماعة حيث يتطبع الفرد بطباع الجماعة المحيطة به وعملية التطبع هذه تحدث فـي إطـار   

ثقافي معين يتحدد علي أساسه اتجاهها ومفهومها ومعناها ولكن هذا اإلطار الثقافي يختلف من 

  . مجتمع إلي مجتمع آخر 

: حـول عمليـة التكيـف أي أن    أما أحدث التعاريف للتربية فهو التعريف الذي يدور 

  .التربية هي عملية التكيف أو التفاعل  بين المتعلم وبيئته التي يعيش فيها 

يتضح لنا أن معظم من عرفوا التربيـة وكـذلك معظـم المفـاهيم      فمما تقدم من تعار ي

  :التربوية تشتمل علي 

  .أنها جميعا تقتصر علي الجنس البشري  - ١

 يمارسه كائن حي في كائن حي آخر وغالبا مـا يكـون   أنها جميعا تعتبر التربية فعال - ٢

 .إنسان راشد في صغير أو جيل بالغ النضج في جيل ناشئ 

أنها جميعا تقر أن هذا الفعل موجه نحو هدف ينبغي بلوغه علما بأن الهدف يحدد لـه   - ٣

 .غاية تهم المجموعة التي تقوم بعملية التعليم 
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خضع لتعريف محدد وأن تعدد مفاهيمها أمر طبيعـي  أمام هذا كله تبدو التربية وكأنها ال ت

يتناسب مع مكانها وسط الظروف والعوامل المتغيرة وأننا ينبغي أن نسلم بهذه المفاهيم مادامت 

التربية قضية عامة تشغل كل فرد وليست مسألة فنية شأنها شأن مسائل العلم األخـرى التـي   

  .يختص بها المتخصصون من العلماء والفنيين 

دو أن مرد هذا االختالف هو عدم النظر إلي التربية نظرة شاملة  واالقتصار في ذلـك  ويب

  : علي نظرة جزئية ، ومن ذلك 

النظر إليها من خالل تأثرها بالظروف االجتماعية والسياسية في اختالفها بعوامل الزمـان   -

  .والمكان فقط 

 .النظر إليها من خالل التعليم المدرسي فقط  -

 .ليها من خالل نوع مادة التعليم النظر إ -

 .النظر إليها من خالل التخصصات المختلفة  -

فاالختالف حول مفهوم التربية قد يأتي نتيجة المعاني المختلفة التي تعطيهـا لهـا مختلـف    -١

األمم  والجماعات فإنها من المعاني في البيئات الريفية غير ما لها في المناطق الصناعية وقـد  

طأ أن تفسر معنى التربية في البالد النامية مثلما تفسر به معنى التربية فـي أمـة   يكون من الخ

بلغت مرحلة متقدمة من الحياة ثم إنه حتى في حالة البالد التي يجمع بينها كثيـر مـن أوجـه    

الشبه قد تختلف فيما بينها اختالفا كبيرا في مجال التربية سواء من ناحية الفكرة أو الممارسـة  

بل وأكثر من ذلك فقد تختلف اآلراء حول معنى التربية في داخل البلد الواحد ومـرد   والتطبيق

ذلك إلي اختالف المواقع والمواقف التي ينظر منها الناس إلي التربية فقد تختلف نظرة النـاس  

  .إليها في المناطق الفقيرة عن نظرة الناس إليها في المناطق الغنية وهكذا 
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ف نتيجة النظر إليها من زاوية التعليم المدرسي فقد نجد من يؤكـد أن  قد يأتي هذا االختال -٢

التربية تقتصر علي أماكن الدراسة باعتبارها األماكن التي تخصصت في فن التعلـيم والتـي   

تهدف إلي إحداث تغيرات مرسومة وواضحة في سلوك الناشئين والشباب وعلـي أسـاس أن   

 ظائف األخرى ما يبتعد بها عن أية مسئولية تربوية غيرها من األماكن والمنظمات لها من الو

هناك من يذهب إلي أن التربية ال تشمل مراحل الدراسة المقصودة فـي المدرسـة وفـي    -٣

الجامعة فحسب بل تمتد إلي أبعد من ذلك فتشمل حتى المؤثرات غيـر المباشـرة والعوامـل    

نعه غيرنـا مـن أجلنـا بقصـد     العارضة فالتربية ال تشمل كل ما نصنعه ألنفسنا وكل ما يص

االقتراب من الكمال في طبيعتنا البشرية فحسب بل إن قوى التربية تمتد إلي أبعد من ذلك فهي 

بأوسع معانيها تشمل أيضا اآلثار غير المباشرة في خلق الفرد وسلوكه وملكاته وقد تحدث هذه 

هو الشأن في القوانين والنظم اآلثار نتيجة لعوامل ليس من أهدافها المباشرة إحداث اآلثار كما 

الحكومية والفنون الصناعية وأساليب الحياة االجتماعية بل وحتى الحقائق الطبيعيـة نفسـها ال   

  .تخضع لإلدارة البشرية كالجو والتربة والموقع 

.      وقد يظهر االختالف حول مفهوم التربية نتيجة عدم االتفاق حول مادة التعليم ومحتـواه   -٤

هذا االختالف بين المفكرين والفالسفة منذ وقت طويل ومن ذلك ما نجده في إحـدى  وقد ظهر 

ينبغي أال تغيب عن أذهاننـا طبيعـة التربيـة أو الوسـائل     " مالحظات أرسطو نفسه إذ يقول 

الصالحة لتحقيقها ويشهد الوقت الذي نعيش فيه خالفا فعليا حول هذا الموضوع فالنـاس غيـر   

التي ينبغي أن يتعلمها الصغار وال يتفقون علي الغاية المنشودة من مجمعين علي الموضوعات 

  .تعليمها 

وقد ظهر االختالف حول مفهوم التربية أيضا علي ضوء اختالف المداخل لدراستها فنظرا  -٥

ألهميتها في استمرار المجتمع وتطوير ثقافته وتكوين اتجاهاته إنها كانت موضع اهتمـام كـل   
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تمع  والثقافة وفي طبيعة األفراد ودورهم فيـه فتعـددت مفاهيمهـا    من بحث في شؤون المج

واختلفت باختالف المدخل إلي تفسير المجتمع والثقافة وطبيعة األفراد فعرفها عالم البيولـوجي  

بأنها عملية مالءمة من جانب الفرد للبيئة التي يعيش فيها ونظرا إلي الفرد فيهـا مـن زاويـة    

وره ونموه وأصبحت في نظر عالم النفس مرادفة لعملية الـتعلم  تطوره الطبيعي في مراحل تط

بصرف النظر عن ظروف الزمان  والمكان التي يعيش فيها الفـرد والتـي تشـكل سـلوكه     

واتجاهاته ونظر إليها أصحاب االتجاه المحافظ  ممن اهتموا بالثقافة والتراث الثقافي من حيـث  

قلها من جيل إلي جيل بينما نظـر إليهـا أصـحاب    كونها وسيلة الثقافة في المحافظة عليها ون

االتجاه التقدمي المتطرف من زاوية الفرد فاعتبروها العملية التي يعبر فيها الفرد عـن ذاتـه   

  .بميولها ورغباتها 

   -: ماهية التربية  * 

  التربية كموضوع يجب أن تعطي أهمية كبيرة فعن طريقها تتم عملية الحياة بانسجام    

  . ع المجتمع وعن طريق التربية أيضا ترقى األمم وتتقدم وتوافق م

ومنذ عرف التاريخ والفالسفة يبحثون عن أفضل السبل للحياة اإلنسانية الجيـدة علـي   

هذه األرض ومن ثم يهدفون إلي تحقيق بقائهم وبقاء نظمهـم وقـيمهم ومبـادئهم وقـوانينهم     

يلهم في غـرس كـل هـذه المبـادئ     وشرائعهم واستمرار أفكارهم ومنتجات عقولهم وكان سب

والمعتقدات واألفكار وزرعها في عقول األجيال واستمراريتها  هو العملية التربويـة العمليـة   

التي تنقل هذا المبادئ واألفكار إلي األجيال ولم يكن هذا النقل عشوائيا  في أي يوم من األيـام  

ل الالحقة بنظـام وبخطـط تابعـة    بل كان وال يزال وسيبقى منظما مرسوما مقننا  ينقل لألجيا

يرضى عنها هؤالء كما يرضى عنها المجتمع بما فيه من نظم وقيم وأنظمة حكم كما لم تكـن  

وهي عملية عالمية  ال تقتصر علي فئـة  ، هذه العملية جامدة بل كانت متطورة متغيرة متدرجة
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ه في حياته اليومية وهي عملية تعد اإلنسان بما يناسب.دون أخرى أو نوع من البشر دون آخر 

وممارساته الحياتية إنها تعد اإلنسان المفكر اإلنسان الذي يبني اليوم ليسكن غدا وينمو بعد غد 

ويخلف تراثا قيما لألجيال علي مر السنين إنها تعد اإلنسان القابل للتكيـف المتفـتح للتطـور    

ـ  تحكم بهـا كمـا يبنـي    واالزدهار إنها عملية بناء البشر وهي عملية ليس سهلة وال يمكن ال

  .المهندس عمارة شامخة أو المصانع صناعة قوية إنها عملية إنسانية تعني باإلنسان 

وإن هذه العملية قديمة قدم المخلوقات علي وجه هذه األرض وهي مستمرة اسـتمرار الحيـاة   

تمـام  علي وجه هذه البسيطة وستبقى مع بقاء اإلنسان كانت العملية التربوية وال تزال مجال اه

المجتمعات المتطورة  والتقدمية  وقد أولت الدول المعاصرة والحضارية عناية خاصة للتربيـة  

وخصصت لها المال والجهد وأعدت لها الخبراء والمتخصصين لما لها من أهمية فـي صـنع   

  .اإلنسان المتطور في المجتمعات العصرية 

مـن الخبـرات    تتراكمـا  ولم تكن العملية التربوية يوم أو ساعة ولكنهـا عبـارة عـن   

والسلوكيات التي رضيت عنها الشعوب علي مر الزمن فبواسطة العملية التربوية عرف الفـرد  

الحقائق الموجودة في العالم وتعلم المهارات التي تفيده في الحياة وبواسـطتها  نمـت قدراتـه    

عـدة ولكـن    وتشعبت ميوله وحققت رغباته ولهذا جاءت التربية بمفاهيم كثيرة وفسرت بمعان

كل معرف لها ال يعدو أن يخرجها من نطاق الفائدة والتكيف مع الحياة المحيطة فـي الوقـت   

  .المحدد والمكان المعين 

إن العملية التربوية ليست حكرا علي أحد وال هي مهمة إنسان دون آخر كما أنـه عمليـة   

البائع أو أي مخلـوق قـد    عامة قد يقوم بها األب أو األم أو المدرس أو المدرسة أو السائق أو

مخلوق عرف قيم مجتمعه وتقاليده عرف عاداته وقيمه ونظمه عرف ما هو : أي : تأهل لذلك 

صالح وغير صالح عرف ما له وما عليه فرجل الدين مربى  والمدرس مربي واألب مربـي  
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مـع البيئـة    والقائد مربي وألن العملية التربوية عملية تكيفية  عملية تكيف مع الحياة والتـأقلم 

المحيطة سواء كانت البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية  فهي عملية قديمة 

قدم هذه الحياة فمنذ وجد اإلنسان وهو يدرب أبناءه علي العيش في البيئة والتغلب علي صعاب 

لقـد  . لتالي استمراريته الحياة وتلك هي العملية التعليمية التي يحافظ بها اإلنسان علي بقائه وبا

بدأ اإلنسان الحياة منفردا وتزاوج وصار له عائلة وكبرت العائلة فأصبحت عشيرة وتجمعـت  

العشائر وتكونت القبيلة واتحدت القبائل فتكونت الدولة وصار البد لهذا التراث مـن ديمومـة   

وتطوره وتبقيـه علـي   وكانت ديمومته بالعملية التربوية التي تنقل التراث وتحافظ عليه وتنميه 

الدوام واتسعت معاني العملية التربوية باتساع المجتمعات واختلفت باختالف األمـم وتنوعـت   

بتنوع األنظمة وتعددت بتعدد المفكرين لهذا صارت مدلوالت التربية مختلفة وشاملة وعامة ال 

دون  فئة واحدة دون األخرى وال تقتصر علي أمة دون غيرها وال هي وليـدة زمـان   صتخ

  .زمان بل هي عملية استمرارية غير محدودة بزمان أو مكان أو شعب دون شعب 

العملية التربوية إذ عملية هامة لبني البشر وأهميتها تكمن في كونها الطريق المنظم لنقـل  

  .التراث استمرار بقائه لكل األمم 

بالتـالي شـجرة   إن جذور التربية قديمة وفروعها مستحدثة وثمارها تقدمية مستمرة  وهي 

  ..باسقة الطول جذورها في أعماق األرض وفروعها في أعالي السماء 

   -: أهــداف التـربـيـة  * 

إن التربية عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معـارف ومهـارات   

ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلي جيل واإلنسان هو موضـوع التربيـة تعنـي بسـلوكه     

تطويره ولكن ليس بمعزل عن الجماعة ألن الذات اإلنسانية ال تتكون إال في مجتمع إنسـاني  و

وبقدر ما يتوافر للتربية من وضوح وعمق في المفاهيم واألسس التي تستند إليها تكون قوتهـا  
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وفعلها في حياة األمم والشعوب وفي اتجاهات األفراد وفي العالقات المختلفة وفـي مجـاالت   

متعددة ونظرا لهذه األهمية للتربية باعتبارها مسألة حيوية الزمة وضرورة اجتماعيـة  العمل ال

فلقد زاد اهتمام الناس بها واشتدت الحاجة إلي دراستها والتعرف علي أبعادها ومن ثـم كـان   

ضروريا بالنسبة لدارس التربية وممارسها في المستقبل أن يتعرف علي طبيعة هـذه العمليـة   

  .ها المختلفة وضرورتها ماهيتها وجوانب

يمكن القول أن هدف التربية األساسي هو أنسنة اإلنسان أي جعله مخلوقا إنسانيا يعيش في 

  .وأفكار خاصة به  رمجتمع ضمن إطار اجتماعي يحتوي علي تقاليد ونظم وقيم ومعايي

 والعملية التربوية تكسب الفرد حضارة الماضي وتمكنه من المشاركة في ممارسة حضارة

  الحاضر وتهيئة للتطوير وإضافة واختراع وتقدم حضارة المستقبل 

إنها عملية تسهم وتشارك وتدفع عجلة الزمن للبقاء إنها تحصيل فرد في تـراث الجماعـة   

  .وتراث جماعة ينتقل بواسطة فرد 

   فالتربية وسيلة وهدف طريقة وغاية تبدأ مع بدأ الحيـاة وال تنتهـي رغـم نهايـة حيـاة                 

األفراد ألنها اجتماعية تخص المجتمع كما تخص كل فرد فيه هي راية تسلمها الجيل الحاضر 

من الجيل الماضي وسيسلمها الجيل الحالي إلي األجيال القادمة هي عمليـة اجتماعيـة رغـم    

  .كونها من العلوم التطبيقية فهي جهد اجتماعي يمارس في المجتمع ويطبق علي مر األجيال  

التربية تكون أساسا في نقل التراث من جيل وفي اكتساب الخبـرات المتزايـدة    إن وظيفة

كأساس للنمو وتعديل النظم االجتماعية المختلفة وتطويرها كما تعمل التربية علي تزويد أفـراد  

  .المجتمع بالمواقف التي تنمي التفكير لديهم 

  .األفراد وتجديدها والتربية هي مؤسسة الثقافة التي عن طريقها يمكن تغيير عقول
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   -: أسس التربية  * 

إن اعتبار التفاعل بين القوى االجتماعية حقيقة المجتمع والثقافة نتاج هذا التفاعـل يعنـي   

ارتكاز كل منهما علي حقيقة أخرى هي وجود قوة يملكها األفراد بحكم وجـودهم االجتمـاعي   

اإلفادة من هذا النتاج بعد تمثلهم له  والثقافي تحقق لهم استمرار هذا التفاعل وتضمن لهم كذلك

  .واستيعابهم لعناصره في دفع أسباب حياتهم الثقافية واالجتماعية 

  :وهذه القوة هي التربية التي إن دلت علي شيء فإنها تدل على 

  .للتغير والتشكل يعلي استعداد الفرد الالمتناه. أوال 

في أسلوب حياته وأساليب حيـاة مجتمعـه    علي قدرته في أن يغير هو نفسه بما تغير به:ثانيا 

  .وأنماط ثقافته  

علي تشخيص المحيط الثقافي الذي ينتمي إليه وتبين ما فيه من عناصر قـوة وضـعف   : ثالثا

  والتمييز بينها وتوجيهها وصوال إلي مستوى أفضل لهذا المحيط بمستوياته المختلفة المتعددة 

النهوض بمستوى عمليات التفاعل واالتصـال بينـه   علي مدى ما يبذله من إيجابية في :رابعا 

وبين اآلخرين في الدوائر االجتماعية المختلفة التي يمارس فيها أدواره باعتباره عضـوا فـي   

وهذه القوة بهذا المعنى ال توجد بدايتها وال تستمر من تلقـاء  .جماعات مختلفة ينظمها مجتمعه 

نسانية وبفعل نشـاطهم وممارسـتهم ألسـاليب    نفسها إذ توجد بوجود األفراد في جماعاتهم اإل

العمل والتفكير في سياق عمليات التفاعل المتصلة التي يعيشون فيها وبواسـطتها إذ أن فعـل   

التربية بهذا المعنى الثقافي العام ال تنفرد به مؤسسة واحدة من مؤسسـات المجتمـع ذلـك أن    

تبر التربية قرينة لها ال تقتصـر علـي   عملية التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعي التي تع

مؤسسة بعينها أو علي موقف واحد من مواقف الحياة بل إنها عملية موصولة تشـارك فيهـا   

جميع الدوائر االجتماعية التي تتمثل في وسائط الثقافة كاألسرة والمسجد أو الكنيسة وجماعـة  
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يستحدثه أفراد المجتمـع مـن    الرفاق والزمالء والمدرسة والهيئات والروابط االجتماعية وما

وسائل اتصال وتجمع كاألندية والتنظيمات االقتصادية والسياسية والصحافة واإلذاعة والسـينما  

ومن هنا تبرز لنا بعض األسس التي البد من الوعي بهـا واعتبارهـا   . والمسرح والتليفزيون 

  . إطارا تعمل فيه التربية 

فية تشتق ضرورتها من ضـرورة الوجـود االجتمـاعي    إن التربية عملية اجتماعية ثقا – أوال

  .  لألفراد ومن كونهم حملة الثقافة 

إن الثقافة بكل وسائطها تعتبر الوعاء التربوي العام حيث تحـدث عمليـة التنشـئة       - ثانيا

االجتماعية لألفراد بما تؤدي إليه من اكتسابهم أنماط سلوكية تحدد عالقاتهم وتعبر عن نفسـها  

  .مون به  من أدوار اجتماعية فيما يقو

إن المدرسة وهي المؤسسة التربوية المتخصصة تعتبر واحـدة مـن بـين مؤسسـات     – ثالثا

اجتماعية مختلفة ال بد من التنسيق بينها لتوجيه مؤثراتها وتحويلها إلي مؤثرات تربويـة فـي   

  . حياة األفراد يتوافر فيها الوعي والهادفية والتخطيط 

ربية في عمليات التغير مسئولية مشـتركة بـين المدرسـة وغيرهـا مـن      إن دور الت-رابعا

المؤسسات االجتماعية حتى تقوم التربية بالفعل بهذا الدور وهو تيسير التغير ودفعـه والمزيـد   

  .منه في آن واحد 

  : ركــائـز التـربـيـة  * 

ها مجتمعـه  إن التربية تدور حول اإلنسان  وحول مكانه من الحضارة التي يعيشها ويصنع

  :وهذا يعطي للتربية ركائز تستمد منها وظائفها وأهدافها 

الرصيد الثقافي  يعتبر مصدرا أساسيا للتربية تستمد منه مادتها وبعض تصوراتها ومقاييسها -

ومن هنا فإن عمليات االستيعاب والحفظ واالسترجاع تعتبر من العمليات التعليمية الهامة ألنها 
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ه القدرات التي ميزته عن غيره من الكائنات الحية والتي مكنته من صنع تنمي عند اإلنسان هذ

  .التاريخ والثقافة والمحافظة عليهما وتطورهما واالستمرار بهما وعن طريقها 

والحاضر الذي يعيشه اإلنسان يعتبر مصدرا ثانيا ، تستمد منه التربية أيضا أهدافها ومادتها  -

وقضاياه وتحدياته هي التي تشكل التربية وتكون المطالـب   فمشكالت هذا الحاضر. ومقاييسها 

الملقاة عليها واإلنسان ال يستطيع أن يواكب كل هذا إال بالنقد والتحليل واالستقراء ومـن هنـا   

يصبح التفكير عملية أساسية للتربية من أجل تحقيق وظيفتها والتفكير هنا يعني إدراك العالقـة  

والمستقبل الذي .وبين الماضي الذي يعتبر سببا له  –وتحدياته بين الحاضر بمشكالته وقضاياه 

يتطلع إليه اإلنسان في مجتمعه يعتبر مصدرا ثالثا تستمد منـه التربيـة توجيهاتهـا وأهـدافها     

وتصوراتها فإذا كان الماضي يغذي الحاضر فإن الحاضر البد أنه يغـذي المسـتقبل  بـل أن    

ر وهكذا والتربية بطبيعتها عملية مستقبلية كما أنهـا  تصوراتنا عن هذا المستقبل تغذي الحاض

عملية ثقافية اجتماعية ومن هنا فإن تنمية التصور والتخيل  والقدرة علي الخلق واإلبداع تعتبر 

 .من وظائف التربية ألن كل هذه القدرات هي سبيل اإلنسان إلي صنع مستقبله والتنبؤ به 

   -: ضرورة التربية  * 

ضرورية لإلنسان الفرد كما هي ضرورية للجماعة ولكل الكائنـات الحيـة   التربية عملية 

فكل الكائنات الحية تسعى إلي تخليد جنسها وذلك بالتناسل ومن ثم االحتفاظ بالنسل وحمايته أما 

اإلنسان فتربيته تتم عن طريق تدريب الصغار علي طرق المعيشة أو العيش المناسـب لكـي   

هم ولكن ليس من السهولة بما كان المحافظة علي هـدف الحيـاة   يتمكنوا من الحفاظ علي أنفس

بدون توجيه ونصح ممن هم أكثر خبرة وأكبر سنا فالطفل كما يرى بعض علماء النفس يولـد  

وهو مزود بالقدرة علي سلوك خاص أو علي نوع من السلوك ثم تأتي حاجتـه للتكيـف مـع    

حاجات ذلك المجتمع ليستطيع العيش فيـه  المجتمع وهنا يحتاج لمن يأخذ بيده ويرشده لمعرفة 
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البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعيـة معـا ألن   ( وهنا تأتي ضرورة التكيف مع البيئة من حوله 

لهما أكبر األثر علي حياة الفرد وال يمكن الفرار منهما أو التهرب من مطالباتهما وبما أن لكل 

ي أن يخضعوا لتلك المتطلبات إذا مـا أرادوا  مجتمع متطلباته الخاصة فيجب علي األفراد بالتال

العيش في ذلك المجتمع وقد عرفنا أن التربية عملية مستمرة دائمة بل عملية نمو دائم لإلنسان 

فهي بالتالي عملية تحتاج إلي وقت طويل ألن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيـد الـذي يتمتـع    

ملية التربية تستمر فتـرة طويلـة فهـي    بمراحل نمو طويلة وبطيئة في نفس الوقت وبما أن ع

بالتالي تتأثر كثيرا بالخبرات الفردية وكلما ارتقى اإلنسان وكلما تقدمت وسائل الحضارة لديـة  

كلما احتاج للتربية وذلك الحتياجه لعملية التكيف مع البيئة الجديدة لهذا فحاجتنا للتربية تـزداد  

وائية فهي عملية هادفة لها أهداف ونظم وقواعد يوما بعد يوم والتربية عملية واعية وليست عش

ولكنها تختلف باختالف المجتمعات علي أن ضرورة التربية لإلنسان تتضح في األمور التاليـة  

التربية ضرورية لإلنسان للمحافظة علي جنسه وتقدمه وذلك لتوجيـه غرائـز اإلنسـان مـن     

  .عواطف وميول لكي تخدم المجتمع للحياة األفضل 

ية ضرورية لتقدم بني البشر ورقيهم رقيا مستمرا وإن طول مـدة الطفولـة تسـاعد    الترب-١

 .اإلنسان علي التربي والترقي 

التربية ضرورية لكي يواجه بها اإلنسان متطلبات الحياة وما يحدث من تنافس بين األفـراد   -٢

 .وذلك من أجل العيش عيشة سعيدة في مجتمعه 

ضرورية للفرد فهناك تنافس لألمم كما هو قائم بين األفراد التربية ضرورية لألمة كما هي -٣

فكل أمة تريد األخذ بأسباب الرقي والتقدم حتى تساير ركب الحضارة وتنافس غيرها من األمم 

في مختلف الميادين ثم إن ضرورة التربية لألفراد تضاهيها ضرورتها للمجتمعـات فهـي إذن   

 .جهة أخرى  ضرورة فردية من جهة وضرورة اجتماعية من
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  أهميـة التـربيـة * 

إن بقاء المجتمع ال يعتمد فقط علي نقل نمط الحيـاة  : التربية وسيلة اتصال وتنمية لألفراد -١

عن طريق اتصال الكبار بالصغار أيا كان نوع هذا االتصال ولكن بقاء المجتمع يتم باالتصـال  

حصول علي االستجابات المتوقعة من الذي يؤكد المشاركة في المفاهيم والتشابه في المشاعر لل

  .أفراد المجتمع في المواقف 

وبهذا المعنـى  : التربية تعمل علي استمرار ثقافة المجتمع وتجديدها ونقل التراث الثقافي -٢ 

تحتل التربية مكانها البارز في ثقافة المجتمع فهي السبيل مهما كانت صورتها ومنظماتها إلـي  

تمرار بين األجيال المختلفة وفي حياة المجتمع بصفة عامـة فالبـد   تشكيل األفراد وتحقيق االس

لكل جيل أن يدرك إلي أين وصل أسالفه حتى يبدأ سيره من حيث قطعت عليهم آجالهم المسير 

 .  تنتقل وتستمر عن طريق التفاعل والتنشئة والتربية 

للتربية تتحقق مـن  هذا وهناك وظائف اجتماعية أخرى كثيرة : تكون االتجاهات السلوكية -٣

خالل عمل البيئة االجتماعية ذلك أن الطريقة الوحيدة التي يسيطر بهـا الكبـار علـي تربيـة     

  الصغار إنما تحدث بالسيطرة علي البيئة التي يعملون فيها ويفكرون ويشعرون 

إن األثر التربوي للبيئة االجتماعية ينعكس في تكون شخصية الفرد واتجاهاتـه العقليـة         

لعاطفية  وفي تحديد أنماطه السلوكية وإن البيئة تتطلب من األفـراد اسـتجابات معينـة فـي     ا

مواقف معينة فالوسط الخاص الذي يعيش فيه الفرد يقوده لرؤية أشياء أكثر من غيرها والتخاذ 

أسلوب معين في العمل بنجاح مع اآلخرين وهكذا يكتسب الفرد من هذا الوسط اتجاها سـلوكيا  

  .   نشاطه وتفاعله مع أهل بيئته يظهر في 

وتتكون االتجاهات السلوكية في البيئة بواسطة تشكيل العـادات الدافعـة للطفـل وتثبيتهـا        

  . وبتعديل دوافعه األصلية علي تعديل مبدأ اللذة واأللم 
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 .ة البيئيدور البيئة في تزويد الفرد بالمواقف والمثيرات التي يستجيب لها وفق نمط االستجابة -٤

تكون البيئة عملية تعلم ألنماط سلوكية موجودة في البيئة لوجود مثيراتها كمـا أن األنمـاط   -٥

  .تختلف من بيئة ألخرى تبعا الختالف المثيرات واختالف االستجابات المترتبة عليها 

تهيئ التربية الوسائل المختلفـة لتحقيـق إمكانيـات    : تحقيق النمو الشامل واكتساب الخبرة -٦

والبيئة هي الوسط التربوي لذلك فالطفل يعتمـد علـي    او للطفل عقليا واجتماعيا وجسما نيالنم

الكبار في إكسابه الخبرة الالزمة لتكيفه وتفاعله مع اآلخرين وتكتسب هـذه الخبـرة بتكـوين    

 . العادات اإليجابية التي يسيطر بها الطفل علي بيئته ويستخدمها في تحقيق أهدافه 

يتضح أثر البيئة في تعليم اللغة وتحصيل المعرفـة فالطفـل يـتعلم اللغـة     :  اكتساب اللغة-٧

وأساليب الكالم ممن يختلط بهم في مراحل نموه األولى وتكون اللغة والمعرفة عندئذ في أبسط 

صورهما فالطفل عند سماعه للصوت فإنه غالبا ما يسمعه مصاحبا أو مرتبطا بشيء محسوس 

وللتربية في عالمنا المعاصر المكانة األولى فـي  : الديموقراطية التربية تعمل علي تحقيق -٨

تحقيق آمال الشعوب في حياة تستند إلي الحرية والعدالة وحكم القانون فهذه المفاهيم وما يرتبط 

بها من ممارسات ال تولد مع األفراد وإنما يكتسبونها بالتعليم والممارسة والتطبيق ولهذا طالب 

دثون بأن تكون المدرسة مكانا يتهيـأ فيـه الناشـئون ألسـاليب الحيـاة      أصحاب التربية المح

الديموقراطية فيفهمون مبادئ هذه الحياة ويمارسونها في خبرات تربوية منظمة فالديموقراطيـة  

تستمر من تلقاء نفسها وال تستقيم بإطالق حرية األفراد وإنما هي قيم وعالقات وأساليب تفكير 

رد بمقتضاها بين حريته ومسئوليته وبين حقه في النمو وواجبة نحو وقواعد وضوابط يجمع الف

الجماعة وبين التفكير وكل هذا يتطلب نوعا من التربية يمكنه من ممارسة الحرية علي أسـاس  

 .       من العلم ويتيح الفرصة أمام كل الناس مع الكشف عن االمتياز والتفوق بينهم وهكذا 
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ذلك  ألن انتشار المعرفة وذيـوع العلـم   : لفوارق بين الطبقات التربية تعمل علي تذويب ا-٩

ينحو إلي إضعاف الميزات الصناعية التي تفرق بين الناس ويدعو إلي حسن التفاهم والتعـاون  

بين هذه الطبقات وبذلك تكون التربية هي الدعامة األساسية في تحقيق أي تحـول اجتمـاعي    

وجعل االمتياز في المهارة والعمل ال الثروة أو النسـب  يهدف إلي إذابة الفوارق بين الطبقات 

ومن هنا ارتبطت التربيـة فـي عالمنـا المعاصـر     .أو األصل هو أساس الحكم علي األفراد 

بالفلسفات االجتماعية حيث أن أية فلسفة ال يمكن أن تتحقـق بالقـانون وحـده أو بـإجراءات     

ر عنه األفراد في تفاعالتهم وعالقـاتهم  وتنظيمات إدارية دون أن تستند إلي فكرة وسلوك يعب

 .وفي داخل أنظمتهم ودوائر نشاطهم 

لقد عرفنا أن للبيئة تأثيرهـا الالشـعوري فـي    : اكتساب القيم الخلقية والجمالية وتذوقها -١٠

اكتساب عادات اللغة وأساليب الكالم من خالل نشاط الصغار وتفاعلهم مع الكبار كما أن هـذا  

  . ه العميقة في اكتسابهم  القيم واالتجاهات والعادات الخلقية التفاعل يترك أثار

تعتبر التربية دائما عامال من عوامل التطور دافعا إلـي  : تحقق التطور وتشكل المستقبل -١٠

والتربية هي تشكل الفرد والثقافة وتقوم بـدورها فـي المجـاالت السياسـة     .التبديل والتقديم 

بالمستقبل وتؤثر فيه بل يمكن القول أنهـا صـانعة المسـتقبل     واالقتصادية واالجتماعية ترتبط

فاألطفال الذين يولدون اليوم سيعلمون في المجتمع بعد عقدين من الزمان فإن كان المجتمـع د  

تغير إلي درجة كبيرة خالل السنوات العشر الماضية وحتى اآلن وإن كان التغيير الحاصل يقع 

نيته وأفكاره وأحداثه في بداية األلفيـة الثالثـة البـد أن    بسرعة متزايدة فإن شكل المجتمع وب

تختلف اختالفا جوهريا عنها اآلن ومعنى هذا أن المدارس تعد أطفال اليوم لمجتمـع يختلـف   

تماما عن المجتمع الحاضر وتصنع المجتمع بصناعة اتجاهات األطفال والشباب وتكون قـيمهم  

ل الثقافة ونوعية الحياة فالتعليم بطبيعته وبدوره فـي  وتشكيل أفكارهم وبالتالي فإنها تقرر مستقب
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الثقافة يعتبر في جوهره مستقبلي ومهما اختلفت اآلراء أو الفلسفات حول طبيعة اإلنسان الـذي  

هو موضوع التربية فإن أثر التعليم يتضمن المستقبل دائما مهما كانت صورة هـذا المسـتقبل   

عليم يهدف إلي األحسن واألرقى وهـو ينحـو إلـي    ونوعيته فهو إلي أحسن وأفضل ما دام الت

فالعالقة عضوية متبادلة بين . الجمود والثبات ما دام التعليم تتحكم فيه التقاليد والعمليات اآللية 

التعليم والمستقبل أي أن التعليم بلغة البحث العلمي عامل مستقل وعامل تابع في نفس الوقـت  

ي وعي بأهمية المستقبل وبنوعيته وتعليم يـدور حـول   ولهذا تظهر الفروق بين تعليم يقوم ع

نفسه دون وضوح فكري بشأن دوره في تقرير سلوك األفراد  وحياة المجتمع فالتعليم للمستقبل 

يعني ضرورة وجود فلسفة واضحة تحرك التعليم من داخله كما تحرك العالقات بينـه وبـين   

ني ضرورة األخذ بالتخطيط وهـو الـذي   قطاعات العمل المختلفة ثم أن وجود هذه الفلسفة يع

ينظم حركة التعليم ويدفعها إلي األمام ليؤثر في المستقبل ويشكله وعلي هذا النحو يحتل التعليم 

مكانة هامة في اهتمام عالمنا المعاصر بعد أن صارت المستقبلية بعدا من األبعاد الهامـة فـي   

راسة المستقبل والتحكم فيـه وبعـد أن   نظر المجتمعات وبعد أن ذاعت األساليب العملية في د

  اتضحت العالقة بين التعليم والتقدم 

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٥

  

  

  

 

: تأمالت في علوم التربية كيف نفهمها  : علي خليل أبو العنين وآخرون  -١

  . ٢٠٠٤الدار الهندسية ،  –القاهرة 

ة ، جامعة األصول الفلسفية االجتماعية للتربي: السيد عبد القادر شريف  -٢

 . ٢٠٠٥القاهرة  ، كلية رياض األطفال،  

المناقشة في األصول الفلسفية للتربية ، : محمد أحمد كريم  ، شبل بدران   -٣

 . ١٩٩٧اإلسكندرية ،  مطابع الجمهورية  ، 

بيروت ، دار  –تربية المجتمعات : التربية وثقافة المجتمع : إبراهيم ناصر  -٤

 . ١٩٨٣الفرقان  ، مؤسسة الرسالة 

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية ،  -٥

 .١٩٨٥القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 
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  الفصل الثالث

  الـثـقـافــة         

  ) عناصرها  -خصائصها  -مفهومها ( 

   -: مـقـدمـة  * 

  مفهوم الثقافة  -

 طبيعة الثقافة  -

 خصائص الثقافة -

  عناصر الثقافة -

 تكامل الثقافة  -

 فوائد الثقافة  -
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  الفصل الثالث
  الـثـقـافــة         

  ) عناصرها  -خصائصها  -مفهومها ( 

   -: مـقـدمـة  * 

لقد أصبح موضوع الثقافة محل اهتمام كثير من المهتمين في العلوم اإلنسانية وهناك مـن  

لي المعرفـة والعقائـد والفنـون والقـيم     يرى أن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يشتمل ع

والعادات التي يكتسبها اإلنسان كعضو في المجتمع وهناك من يرى أن الثقافة عبارة عن تنظيم 

يشمل مظاهر ألفعال وأفكار ومشاعر يعبر عنها اإلنسان عن طريق الرمـوز أو اللغـة التـي    

سان المتراكم عبر األجيال وهناك يتعامل معها وبهذا المعنى تكون الثقافة عبارة عن تاريخ اإلن

نظرات أخرى كثيرة منها من يرى أن الثقافة صفة مكتسبة أو أنها كيان مستقل عـن األفـراد   

والجماعات علي أن تلك المفاهيم جميعا تدور حول معنى واحد وهو أن الثقافة كل مركب مـن  
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 ٦٨

في الحياة التي اصـطلح  مجموعة مختلفة من ألوان السلوك وأسلوب التفكير والتكامل والتوافق 

أفراد مجتمع ما علي قبولها فأصبحوا يتميزون بها عن غيرهم  من باقي المجتمعـات ويـدخل   

في صور وأشـكال   افي ذلك بالطبع المهارات واالتجاهات التي يكتسبها أفراد المجتمع وتتناقله

تلـك  مختلفة أجيال بعد أخرى عن طريق االتصال والتفاعل االجتماعي وعـن طريـق نقـل    

فيها وفق تغير الظروف وحاجتهم  نكما هي أو يعدلو االخبرات من جيل إلي جيل وقد يتناقلونه

  .ولكن الجوهر يبقى كما هو 

فالثقافة هي ذلك الجزء من البيئة الذي قام اإلنسان بنفسه علي صنعه متمثال فـي األفكـار   

طـرق معيشـة األفـراد    والمثل والمعارف والمعتقدات والمهارات وطرق التفكير والعادات و

وقصصهم وألعابهم وموضوعات الجمال وأدواته عندهم ووسـائلهم فـي اإلنتـاج والتقـويم     

والموسيقى التي يعزفونها والنظام األسري الذي يسيرون عليه ووسائل انتقالهم والمعارف التي 

تشيع فيهم وغير هذا كثير وكثير جدا مما أنشأه اإلنسان ليجمـع بـين أفـراد مجتمـع مـن      

المجتمعات ويربط بين مصالحهم بمعنى آخر هي مجموع العادات السائدة واللغـة والـديانات   

واالختراعات والعلوم في المجتمع والتي يتميز بها مجتمع عن آخر وتؤدي إلي تحقيق وظائف 

  . الحياة االجتماعية 

لطبيعي أن تتعدد فالثقافة هي وليدة البيئة وثمرة التفاعل بين األفراد لبيئاتهم لذلك كان من ا

تعددا بينا وتختلف باختالف البيئات ألن هذه األخيرة مختلفة اختالفا واضحا وكان من الطبيعي 

فمنها ما هو بالغ العمومية واالتساع كتعريفها علـي أنهـا   . كذلك أن تتعدد تعريفاتها وتختلف 

يقة من طـرق  طريقة حياة شعب من الشعوب أو هي من نتاج التفاعل اإلنساني وليست كل طر

الحياة وليس كل نتاج من نتاج التفاعل اإلنساني ثقافة ألن الثقافة تقتضي اشتراك فثمـة طـرق   

ومنها ما هو بالغ الخصوصية كتعريفهـا علـي أنهـا     .وتفاعالت خاصة بل بالغة الخصوصية 
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 مجموعة من المعتقدات والممارسات المتوارثة اجتماعيا أوهي كل أنواع  السلوك التي تنتقـل 

بواسطة الرموز أو هي تنظيم خاص مـن الرمـوز فالثقافـة ال تقتصـر علـي الموروثـات       

االجتماعية التي انحدرت من الماضي فحسب فهذا تغير للحاضر الذي نحياه ونعلمه والمستقبل 

الذي تصورناه وتأمله والثقافة كذلك ال تنحصر في تنظيم خاص من الرموز ألنها أوسـع مـن   

الصعب ترميز كل مكوناتها وقد وجدت الثقافة قبـل أن تعـرف األمـم     ذلك بكثير كما أنه من

الرموز وكم من مثقف علي درجة عالية ال يأنس بالرموز وال يعرفها هذا مع اعترافنا بأهميـة  

  .الرموز وضرورتها  

والثقافة بهذا المعنى ال توجد في غير مجتمع كما ال يوجد مجتمع بدون ثقافة ومن ثم فكـل  

والمجتمع يعتمد في إدراك معناه علي فهم معنى اآلخر وإدراكه وإن كان أحـدهم ال  من الثقافة 

يعني اآلخر علي وجه التحديد وهي بهذا المعنى تختلف من مجتمع إلي أخر فمكونات الثقافـة  

في أحدهم تختلف عن مكوناتها في اآلخر كما أن الثقافة في المجتمع الواحد تختلف في فتـرة  

ة زمنية أخرى فإن الظروف واألحوال التي تطرأ علي مجتمع ما كثيرا مـا  زمنية عنها في فتر

تدفع الناس إلي أن يعدلوا من أفكارهم ومعتقداتهم ووسائل معيشتهم وأساليبهم العلمية وأنـواع  

المعرفة لديهم ونظمهم السياسية واالقتصادية ويعني هذا بالطبع اختالف عناصر الثقافة وتغيـر  

آخر مرحلة من مراحـل الثقافـة إذ أنهـا     Civilizationدنية أو الحضارة معالمها وتعتبر الم

تمتاز بالصناعات الضخمة والفنون المتقدمة ويميز بعض العلماء بين الثقافة والحضارة بقـدر  

  ما بين االثنين من اختالف كمي في المحتوى ومن تعقيد في النمط مع عدم اختالفهم في النوع 

   -: مفهــوم الـثـقـافـة  * 

دورا بارزا في مختلف العلوم اإلنسـانية وخاصـة العلـوم     Cultureيلعب مفهوم الثقافة 

وعلـم اإلدارة   Anthropologyوعلـم اإلنسـان    Sociologyاالجتماعية كعلم االجتمـاع  
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Management  وعلم النفسPsychology    ويهتم أحد فروع علم النفس بدراسـة الثقافـات

   Culturalتمامـه وهـذا هـو علـم االنثوبولوجيـا الثقافيـة       المختلفة ويتخذها محورا اله

Anthropology      ولما كانت السمة الغالبة لهذا العلم  تؤكد اإلطار الثقافي كمـا تطـور مـن

  Culturalالماضي إلي الحاضر فإن فرعا جديدا قد ظهر أخيرا هو علم ثقافـات المسـتقبل   

Futures في الحياة العملية حاضرا ومستقبال  ليضيف بعدا جديدا ألهمية هذا المفهوم  .  

ذلك الكـل الـذى    " أول مع وضع تعريفاً للثقافة بأنها    E -talorإدوارد تايلور " ويعتبر 

يتضمن المعرفة والعقيدة والفن واألخالق والعادات وأى قدرات اكتسبها اإلنسان كعضـو فـى   

  .المجتمع  

ها كل ما صنعه عقل اإلنسـان مـن أشـياء    بأن   "  Kilpatrickكلباتريك  " وقد عرفها  

ومظاهر اجتماعية فى بيئته اإلجتماعية أى كل ما قام باختراعه وباكتشافة اإلنسان وكـان لـه   

  دور فى مجتمعه  

كل ما صنعه اإلنسان " وقدم محمد الهادى عفيفي تعريفا شامالً للثقافة فهي فى نظرة تعنى 

عين وتشمل اللغة والعادات والقيم وآداب السـلوك  فى بيئته خالل تاريخه الطويل فى مجتمع م

العام واألدوات والمعرفة والمستويات اإلجتماعية واألنظمة اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية 

فهى تمثل التعبير األصلى عن الخصوصية التاريخية ألمة من األمـم   . والتعليمية والقضائية  

لموت واإلنسان وقدراته وما ينبغى أن يعمل ، وما ال عن نظرة هذه األمة إلى الكون والحياة وا

  . ينبغى أن يعمل أو يأمل 

  : هناك عدة تعريفات للثقافة منها  *

هى مجمل طريقة حياة الجماعة أى أنها تشمل طريقة حياة الجماعـة بجوانبهـا المختلفـة    -١

  المادية والمعنوية 
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نسان نفسه بصـنعه متمـثال فـى األفكـار     الثقافة هى نلك النسيج الكلى المعقد الذى قام اإل-٢

والمعتقدات والعادات والتقاليد والقيم وأساليب التفكير وأنماط السلوك وطرق معيشـة األفـراد   

 . وقصصهم وألعابهم ووسائل االتصال واالنتقال وكل ما توارثه اإلنسان وأضافه إلى تراثه 

األفكـار والمعتقـدات والعـادات    الثقافة بمفهومها العام هى ذلك النسيج الكلى المعقـد مـن   

واالتجاهات والقيم وأساليب التفكير والعمل ، وأنماط السلوك وكل ما يبقى عليه من تجديـدات  

  مما ينشأ فى ظله كل عضو من أعضاء الجماعة . أو ابتكارات أو وسائل فى حياة الناس  

  حياتنا وخبراتنا ومما ينحدر إلينا من الماضي ونأخذ به كما هو أو نطوره فى ضوء ظروف 

فالثقافة بهذا المفهوم مادية ، فردية  ، اجتماعية  ، نظرية  ، محلية  ، عالمية أو هى كما يقال 

  . فى حياة الفرد والمجتمع على السواء  ) كل شئ : ( 

وخالصة القول أن الثقافة عبارة عن مجموعة األنماط السلوكية من الناس تؤثر فى سـلوك      

فى تلك فى تلك المجموعة وتشكل شخصيته  وتتحكم فى خبراتـه وقراراتـه   الفرد الموجودة 

  .ضمن تلك المجموعة من الناس التى يعيش بينها 

 ( Open Macro- System )وتعرف الثقافة بمفهومها الشامل على أنها  نظام عام مفتوح    

ويـدخل  ( متوقعة يضم مجموعة من األنظمة الفرعية التى تشمل تكنولوجيا الحياة الحاضرة وال

فى ذلك األنظمة المادية وغير المادية والناتجة عن تفاعل اإلنسان مع غيره من بنـى جنسـه   

  . ومع البيئة المحيطة به على مدى زمنى يمتد من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل 

  :ويالحظ على هذا التعريف ما يلي  

كبير ، ومعنـى ذلـك أن الثقافـة تتميـز     أنه ينظر إلى الثقافة على أنها نظام عام أو نظام -١

بالوحدة وبالشكلية وبالتكامل فى نفس الوقت كما يعنى أنها مفتوحة لتأثيرات الثقافات األخـرى  
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 ٧٢

كما أنها تؤثر فى غيرها من الثقافات وفى إحداث التغير الثقافى خاصة فـى عصـر وسـائل    

  . االتصال المتقدمة الذى نعيشه اآلن  

ضم تكنولوجيا الحياة يؤكد على قدرة اإلنسان علـى االبتكـار والخلـق      إن الثقافة كنظام ي-٢

فالثقافة من صنع اإلنسان وحدة وهي عنصر  يميزه عن سائر الكائنات وتشير كلمة تكنولوجيا 

الي الوسائل والي التطبيق كما تشير أيضا الي األفكار الجديدة وعلي ذلـك تقـرر أن مفهـوم    

تطبيق والوسيلة وما حياة الناس إال فكرة يستتبعها تطبيق والوسـيط  الثقافة  يجمع بين الفكر وال

بين الفكرة والتطبيق إنما هو الوسيلة واألدوات واإلمكانيات المتاحـة والفـرص الممكنـة  ،    

وينصهر ذلك كله فى عالقات متبادلة تؤدى إلى مزيد من األفكار وتطوير فى الوسائل وتجديد 

 .ثقافة  فى التطبيق  ، وهكذا تتطور ال

إن فكرة التفاعل فى هذا التعريف تشير إلى إيجابية العنصر البشرى وقدرته علـى التـأثُير   -٣

 ٠فى قوى البيئة المحيطة  ، فليس هو بالمستجيب المتكيف مـع ظـروف البيئـة المحيطـة     

وإنما حية اإلنسان نتاج التفاعل بالتأثير والتـأثر مـع غيـره مـن     ) بالمعمى الضيق للتكيف  

 .ئنات والماديات والجماعات  الكا

. يترتب على هذه النظرية لمفهوم الثقافة اتساع محتواها ليشمل كل أنشطة اإلنسان المنظمة -٤

فالنظام السياسي جزء من الثقافة يميز المجتمع عن غيره من المجتمعات وهو بذلك تكنولوجيـا  

ام االقتصادي جزء من الثقافـة  تنظيم القوة والسلطة واإلدارة والحكم فى مجتمع معين  ، والنظ

باعتباره تكنولوجيا تنظيم وسائل اإلنتاج وأجواته وأساليب توزيع الثروة وما يستتبع ذلـك مـن   

 إلخ ..  إنتاج واستهالك وادخار ، والنظام التعليمي جزء من الثقافة باعتباره تكنولوجيا إعداد البشر
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 ٧٣

بصورة أفضل ونحو تحقيق أهدافه ومـن   يؤكد هذا المفهوم قدرة اإلنسان على إعادة حياته-٥

هنا كان دور اإلنسان كصانع للتغيير ، ويصبح دور التربية بالغ األهمية كوسيط للتغير الثقافى 

 . وإعداد اإلنسان عمليا وفنياً للقيام بهذا الدور 

لى يؤكد هذا المفهوم على التأثير المتبادل بين األنظمة الفرعية للثقافة دون سيطرة أحدها ع-٦

األخر أو تفوق عنصر على آخر فى تشكيل الثقافة على خالف ما نادت به المدرسـة الماديـة   

 .مثالً من تفوق العنصر االقتصادي فى تشكيل الثقافة على أنه العامل المحدد األساسي 

  من أحدث تعريفات الثقافة ومن أهمها نظرا الرتباط  "نبيل على " ويعتبر تعريف 

قوامـه القـيم   " كنسـق اجتمـاعي    " مات وسماته  ، فقد قدم الثقافـة  التعريف بعصر المعلو

والمعتقدات والمعارف والعادات والفنون والممارسات اإلجتماعية واألنماط المعيشية  ، وأيضاً 

كأيديولوجيا تتضمن معيار الحكم على األمور وترتبط الثقافة عنده بتكنولوجيـا المعلومـات ،   

تعتبر منظاراً نرى العالم من خاللـه عبـر شاشـات التليفزيـون     حيث أن تلك التكنولوجيا ، 

وشاشات أجهزة الكمبيوتر  ، ولوحات التحكم ونماذج المحاكاة  ن عالوة على أنها أداة فعالـة  

  .للحكم بفضل وسائلها الكمية واإلحصائية فى قياس الرأي وخالفة  

ك فيها هو اإلنسـان ذو  نستخلص أن العنصر المشتر  ومن التعريفات السابقة  للثقافة

الفاعلية المؤدية إلى استحداث أمور فى مجتمعه ، بعضها مادى يتمثل فى كل ما ينتجه ويمكن 

التحقيق منه بالحواس والبعض اآلخر غير مادى ويتضمن  العادات والتقاليد والقيم واألخـالق   

  . واألساليب الفنية  

  : طبيعة الثقافة  *

صنع اإلنسان   الذي تجمع بصورة معينة مع غيـره مـن   عرفنا كيف أن الثقافة نتاج 

بني جنسه وعرفنا أن اإلنسان إذا وجد نشأ المجتمع ألنه ال يمكنه أن يعيش منفردا وإذا تجمـع  
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 ٧٤

اإلنسان أنتج ثقافة معينة تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات األخرى ولذا كانت الثقافـة  

عات البشرية واشتراك األفراد في ثقافـة واحـدة   أحد الشروط أو الخصائص التي تميز المجتم

يكسبهم شعورا بالوحدة والتماسك ويسهل عليهم مواجهة حياتهم والتغلب علي مشكالتهم وبـذا  

  .يتحقق لهم التكيف السوي والتعاون المنتج

كما أنها هامة للمجتمع فهـي تمـد الفـرد    . وهذا يدل علي أن الثقافة هامة أيضا للفرد

لمواجهة مواقف الحياة وتقدم له تفسيرات للعديد من المشكالت يحـدد تبادلهـا    بأساليب مألوفة

سلوكه واتجاهاته نحو هذه المشكالت أو المواقف واألشياء واألشخاص المرتبطين بهـا وفـي   

نفس الوقت يمكننا التنبؤ بسلوك األفراد في المواقف المختلفة إلي حد كبير وذلك بنـاء علـي   

د الجماعة والذي تحدده طبيعة ثقافتهم لكننا ال يمكن أن نتوقع أن يحمـل  النمط السائد بين أفرا

كل فرد في المجتمع كل عناصر الثقافة المجتمعة لدى مجتمعه علي مر العصور أو ينقلها إلي 

غيره وال نستطيع أن نجزم أنه يشترك في جميع عناصر الثقافة المميزة لمجتمعه الذي يعـيش  

خصائص الثقافة علي أساس ما يشغله مـن مكانـة اجتماعيـة     فيه فهو فقط يشترك في بعض

)Social  Status ( وما يؤديه من أدوار اجتماعية)Social   roles  (   ترتبط بهـذه المكانـة

ويجب أن نشير علي أن مفهوم المكانة هنا ال يعني المركز المرموق نتيجة الجهد والنجاح بـل  

يفرضها عليه انتماؤه إلي نوع معـين  )  Ascribed  Status(قد تكون هذه المكانة مفروضة 

أو يفرضها عليه ميالده في ) طفل ، شاب ، رجل (ذكر أم أنثى أو يفرضها عليه مراحل نموه 

فكل هذه المكانات تسـتلزم مسـئوليات معينـة    ) أكبر األسرة ، أوسطهم ، أصغرهم ( األسرة 

بين هـذه   Lintonساسها ويميز لنتون وتتحدد توقعاتنا السلوكية ألصحابها تبعا لتصنيفهم علي أ

المكانات المفروضة ونوع أخر من المكانة يضعه الفرد لنفسـه ويسـميه المكانـة المكتسـبة     
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 ٧٥

Achieved  status  السـمة  : تشتمل طبيعة الثقافة علي العناصـر التاليـة    . كالمهنة مثال

  ) الثقافي العام   النمط الثقافى  القومي  ، النمط ( الثقافية ، النمط  الثقافى  ،  

وهناك سمات مادية وأخرى غيـر ماديـة    -وهى أبسط عناصر الثقافة   :السمة الثقافية  –أ 

كالمسمار واالنحناء لسيدة  ، والحد الفاصل بين السمة المادية وغير المادية  وهمـي  ، فهيـاً   

  .ئل أو سلوك يتحدان ليكوناً كالً معقداً فمعظم  السمات المادية تتصل بها عادات أو وسا

تتصل السمات بعضها مع بعض وتتصل عادة حول ميول رئيسة تصبح  :النمط الثقافى    -ب

نقطاً محورية للنشاط وهذا الميل أو االهتمام المحوري هو القوة الدافعـة التـى تثيـر نشـاط     

اإلنسان ويطلق على هذه المجموعة من السمات المتصلة التى تعمل بطريقة وظيفية اسم النمط 

الثقافى ويمكن أن يعرف النمط الثقافى بأنه عدد من السمات الثقافية التى جمعت حول مصـدر  

  .من مصادر االهتمام الرئيسة  

ويتضمن النمط الثقافى انتظاماً فى السلوك ال يمكن أن يحدث إذا كان شخص يعمـل بطريقـة   

  .عشوائية وبٍأسلوب فردي 

على الفرد والجماعة وبذلك تتأكد فـى   ولكل ثقافة مجموعة من األنماط التى تفرضها

  .حدود معقولية من أن هناك حداً لوحدة السلوك 

واألنماط الثقافية أمور غير محسوسة تقوم فقط فى عقول األفراد الذين يكونون جماعة مـا وال  

يمكن رؤية هذه األنماط إال إذا اتخذت لها شكالً فى سلوك األفراد ، حيثما يعلمون فـى نشـاط   

  .حت تأثير مؤثر عام منتظم ت

وتختلف األنماط الثقافية بعضها عن البعض األخر فى درجة االقتباس وفـى الوسـط     

  .االجتماعي الذي يحدث ذلك االقتباس 
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 ٧٦

وهو النمط الثقافى الذى يتكون من كل األنماط الفردية من أمـة    :النمط الثقافى القومى   -١

ألنماط المكونة لها وبسبب اختالف العالقـات  ما وتختلف الثقافات بسبب وجود االختالف فى ا

  . بين هذه األنماط 

وهناك وحدة تماسك بين األنماط الفردية المكونة للنمط القومي ويضمن االستمرار التـاريخي   

  .لنمط معين درجة معينة من الوحدة 

شـاهد  يشمل عناصر موجودة فى كل األنماط الثقافية العامة وهو  :النمط الثقافى  العام   -٢

على الوحدة األساسية لإلنسان وحدة مشكالت الحياة األساسية التى تواجهه ، بصـرف النظـر   

  .عن العصر والبيئة التى يعيش فيها 

   -: خصائص الثقافة  * 

علي الرغم مما يظهر بين الثقافات من اختالف أو تباين فهنـاك بعـض الخصـائص    

إلي المفهوم العام الشامل للثقافة ومـن هـذه   العامة لجميع الثقافات هذه الخصائص التي تستند 

  :الخصائص العامة 

ثقافة المجتمع تحدد نمط وأسلوب الحياة في هـذا   :الثقافة ذات خاصية مادية ومعنوية معا -١

والعناصر المادية هي عبارة عن تلك العناصر التي أتت نتيجة للجهد اإلنساني العقلـي   عالمجتم

سب الثقافة وظيفتها ومعناها إال بما يحيطها من معاني وأفكار والفكري وفي نفس الوقت ال تكت

واتجاهات ومعارف وعادات هذا فضال عن أن العناصر المادية تؤثر بـدورها فـي مفـاهيم    

األفراد وقيمهم واتجاهاتهم وعالقاتهم أي أن اإلحالة متبادلة بين العناصر الماديـة والالماديـة   

  .بناء الثقافي يشمل العنصرين معا في آن واحد داخل البناء الثقافي ومن ثم فإن ال

إذا كانت الثقافة تشتمل علي العناصر المادية والال مادية معا فإن كـال   -:الثقافة عضوية -٢

كل عضو فـي   رمن العناصر المادية وغير المادية يرتبط بعضها ببعض ارتباط عضويا فيؤث
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تأثر بالنظام السياسي والعكس صحيح كما غيره من العناصر كما يتأثر به فالنظام االقتصادي ي

أن النظام التعليمي يتأثر بالنظامين معا ويؤثر فيهما ومن جهة ثانية فإن العادات والتقاليد تـؤثر  

في نظام األسرة من حيث طريقة الزواج والعالقة بين الكبير والصغير وإذا تغير أي عنصـر  

م األخرى أضف إلي هـذا أن التغيـر فـي    من هذه العناصر فإنه سيتبعه تغيرا حتميا في النظ

أساليب المعيشة يتبعه تغييرا في القيم والعادات ومن ثم فإن عناصر الثقافـة يـرتبط بعضـها    

 .بالبعض ارتباطا عضويا يتسم هذا االرتباط بالديناميكية وليس باالستاتيكية 

د وينقلونها من جيـل  الثقافة ليست فطرية في اإلنسان بل يتعلمها األفرا -:الثقافة مكتسبة -٣

إلي جيل ويخطئ من يذهب إلي اعتبار الثقافة فطرية في اإلنسان يكتسب الثقافة منـذ سـنواته   

 .األولى حتى تصبح جزءا من شخصيته كما يصبح هو عنصرا من عناصر هذه الثقافة 

حيـث  تتميز بعض عناصر الثقافة بالتراكم ذلك أن اإلنسان يبدأ دائما من :  الثقافة تراكمية-٤

انتهت األجيال األخرى وما تركته من تراث وبتراكم الجوانب المختلفة تتطور بعض جوانـب  

الثقافة وتختلف درجة التراكم والتطور من عنصر إلي آخر فمثال تتطور اللغة تراكمـي يأخـذ   

طريقا غير تراكم القيم وغير تراكم التطور العلمي والتكنولوجي ومعنى هذا أن اإلنسان ال يبدأ 

اته االجتماعية والثقافية من العدم وإنما يبدأ من حيث انتهت األجيال الراشـدة الحيـة التـي    حي

السابقة فـبعض عناصـر    لينتمي إليها ومن التراث االجتماعي الذي يعبر عن خبرات األجيا

الثقافة في أي مجتمع تعبر عن خالصة التجارب والخبرات التي عاشها األفراد فـي الماضـي   

ه من أزمات وما رسموه من أهداف وما استخدموه من أساليب وما تمسكوا بـه  بما تعرضوا ل

من قيم ومعايير وما نظموه من عالقات وتتراكم الجوانب المختلفة علي هـذا النحـو بطـرق    

 .وصور مختلفة 
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فكلما زاد االحتكاك والتعامل بين مجتمع وآخـر   :إمكانية انتقال عناصر الثقافة باالحتكاك -٥

درجة االنتقال الثقافي بين هذين المجتمعين ولكـن المجتمـع ذو الثقافـة األقـوى     كلما زادت 

واألفضل يؤثر بدرجة أكبر في المجتمع ذي الثقافة األقل نجاحا وقوة وبالتالي فالثقافة ديناميكية 

  .متغيرة

  -:من هذه الخصائص ما يلي 

  .إنها إنسانية أي خاصة باإلنسان فقط فهي من صنع اإلنسان  - ١

 .لحاجات اإلنسان  مشبعة - ٢

إنها مكتسبة يكتسبها اإلنسان بطرق مقصودة أو غير مقصودة عـن طريـق    - ٣

 .التعلم والتفاعل مع األفراد الذين يعيشون معهم 

إنها قابلة لالنتقال واالنتشار من خالل اللغة والتعليم ووسائل االتصال الحديثـة   - ٤

 .رد وتنتقل من جيل إلي جيل وفي المجتمع الواحد من فرد إلي ف

 .تطورية أي أنها تتطور نحو األحسن واألفضل  - ٥

الثقافة متغيرة فهي في نمو مستمر وتغير دائم فأي تغيـر فـي عنصـر مـن      - ٦

 .عناصرها يؤثر علي غيره من العناصر 

أنها تكاملية تشبع الحاجات اإلنسانية وتريح النفس اإلنسانية ألنها تجمـع بـين    - ٧

 .العناصر المادية والمعنوية 

ما أنها تحدد سلوك وأسلوب األفراد باإلمكان التنبـؤ بمـا يمكـن أن    ب: تنبئية  - ٨

 .يتصرف  به فرد معين ينتمي إلي ثقافة معينة 
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تراكمي عبر الزمن فهـي تنتقـل    يإن الثقافة ذات طابع تاريخ: أنها تراكمية  - ٩

 من جيل إلي الجيل الذي يليه بحيث يبدأ الجيل التالي من حيث انتهى الجيل الذي قبله وهذا

 .يساعد علي ظهور أنساق ثقافية جديدة 

   -: عناصر الثقافة*

  إن محتوى الثقافة في أي مجتمع متجانس يكاد ينقسم إلي ثالثة أقسام رئيسية حسب رأي لنتون

:                                                                                              العموميات -١

العناصر التي يشترك فيها أفراد المجتمع جميعا وهي أساس الثقافـة وتمثـل   وهي تلك 

المالمح العامة التي تتميز بها الشخصية القومية لكل مجتمع مثل اللغـة والملـبس والعـادات    

وهي األفكار والعادات والتقاليد واالستجابات العاطفية المختلفة وأنماط . والتقاليد والدين والقيم 

التفكير التي يشترك فيها جميع أفراد المجتمع الواحد وتمييزهم كمجتمع وثقافـة  السلوك وطرق 

) .            السـكن وطريقـة الملـبس وطريقـة الـزواج      ( عن غيرهم من المجتمعات ومثال ذلك 

العموميات هي مركز اهتمام التربية واليها تتجه الجهود لنقلها وتبسـيطها وتجديـدها إن لـزم    

  :                                                                             ئدتها في وتتمثل فا.األمر 

 توحد النمط الثقافي في المجتمع  -أ

  تقارب طرق تفكير أفراد المجتمع واتجاهاتهم في الحياة  -ب

  تكون اهتمامات مشتركة وروابط بينهم  -جـ

  االجتماعي التماسك  إليتكسبهم روح الجماعة فتؤدي  -د

   -: الخصوصيات   -٢

وهي عناصر الثقافة التي يشترك فيها مجموعة معينة من أفراد المجتمع بمعنـى أنهـا   

العناصر التي تحكم سلوك أفراد معينين دون غيرهم في المجتمـع فهـي العـادات والتقاليـد     
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بـين األفـراد   حددها المجتمع في تقسيمه للعمل  ةواألدوار المختلفة المختصة بمناشط اجتماعي

وقد تكون هذه المجموعة مهنية متخصصة أو طبية مثـال الخصوصـيات الثقافيـة الخاصـة     

بالمعلمين أو المهندسين أو األطباء أو غيرهم وهم يتصرفون فيما بينهم بأنماط سلوكية معينـة  

وقد تشمل هذه الخصوصيات عناصر تتعلق بالمهارات األساسية للمهنـة والمعرفـة الالزمـة    

ها كما تشمل أيضا طرق أداء المهنة ونوع العالقات التي تربط أبنـاء المهنـة الواحـدة    إلتقان

  . وتميزهم عن غيرهم من الناس 

وقد تكون الخصوصيات مرتبطة بالطبقة االجتماعيـة فالطبقـة األرسـتقراطية لهـا     

إلـي  سلوكيات وعاداتها التي تميزها عن الطبقة المتوسطة أن كذا وكذا من السلوك ال ينتمـي  

عادات األرستقراطية ويجب أال ننسى أن الخصوصيات ال تنفى اشتراك أفراد الطبقة أو المهنة 

  .عن كل أفراد المجتمع في العموميات التي ناقشناها من قبل 

:                                                                                         البدائل والمتغيرات  -٣

وهي من العناصر الثقافية التي تنتمي إلي العموميات فال تكون مشتركة بـين جميـع   

األفراد وال تنتمي إلي الخصوصيات فال تكون مشتركة  بين أفراد  مهنـة واحـدة أو طبقـة    

بذلك يمكن اجتماعية واحدة ولكنها عناصر تظهر حديثة وتجرب ألول مرة في ثقافة المجتمع و

االختيار من بينها وتشمل األفكار والعادات وأساليب  العمل وطرق التفكير وأنواع االستجابات 

غير المألوفة بالنسبة لمواقف متشابهة مثال ذلك ظهور موضة جديدة فـي الملـبس لـم تكـن     

 معروفة من قبل أو ظهور طريقة إلعداد الطعام ولم يعرفه الناس من قبل   وهذه المتغيـرات 

قليلة  في المجتمعات البدائية وكثيرة في المجتمعات المتقدمة وتكون هـذه المتغيـرات أنمـاط    

سلوكية قلقة مضطربة إلي أن تتالشى أو تصبح خصوصـيات تتسـم هـذه البـدائل بـالقلق      
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واالضطراب إلي أن تستقر علي وضع وتتحول فيه إلي الخصوصيات أو العموميات الثقافيـة  

  .مي من الثقافةفهي تمثل العنصر النا

  :هذا ويرى بعض العلماء أن عناصر الثقافة تنقسم إلي قسمين رئيسيين  

  :عناصر مادية  -١

وتتضمن كل ما ينتجه اإلنسان ويمكن اختباره بواسطة الحـواس مثـل المسـاكن واآلالت    

  .والمالبس ووسائل المواصالت 

  :معنوية  -عناصر غير مادية -٢

خالق والقيم والتقاليد واللغة والفنون وكل العناصر تتضمن العرف وقواعد السلوك واأل

السيكولوجية التي تنتج عن الحياة االجتماعية ولكن تقسيم لنتون أنسب وأقرب إلي الواقـع  

من هذا التقسيم الثنائي الن الثقافة تجمع العنصرين معا وال يمكن فصل أي منهمـا عـن   

  .األخر وحتى لغرض الدراسة في هذا المجال 

  

  

  : لبعض أن الثقافة تتكون من ثالثة مكونات رئيسية هي يرى ا

وهي كل ما يستعمله اإلنسان في حياته اليومية مـن أسـاس ومسـكن    : المكنات المادية -١

  .وملبس ومباني وغيرها 

 .وهي تشتمل علي اللغة والفن والدين والعلم وغيرها  :المكونات الفكرية -٢

 الجتماعي وهو هيكل المجموعة االجتماعية من الناس وهي البناء ا :المكونات االجتماعية -٣

  :أما محتوى الثقافة ومكوناتها فتتشكل من العناصر التالية 

  : تكامل الثقافة  * 
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  :إن أهم العوامل لتوحيد العناصر  الثقافية ونسجها معا هو نظام 

توحيد معتقدات الناس المعتقدات والقيم التي يتبناها الناس في الثقافة الواحدة وإنه من السهل -١

  :في الثقافات البدائية لألسباب التالية 

  قدسية القيم والعادات -أ

مسؤولية االمتثال بالقيم والعادات حيث تقع علي عاتق كل إنسان في الثقافة ويقـوم بـإلزام   -ب

 .اآلخرين بها أيضا 

 .عالقة الناس هنا عالقة التزام مع بعضهم البعض -جـ

 .أو عالقات مواجهة تكون عالقات أولية -د

وهي توحد العناصر الثقافية ألنها تنتج عن المعتقـدات والقـيم السـائدة فـي      :األساطير -٢

المجتمعات حيث تشكل صورة ذهنية عند أفراد الثقافة وتوجه تصوراتهم نحو أهـداف معينـة   

  .،وترسم لهم طريقة واحدة يسيرون عليها 

مج العناصر الثقافية وتوحد شعور األفراد ونتيجة حيث تد :التماثيل والطقوس واالحتفاالت -٣

لذلك نجد أن لكل ثقافة إنسانية عالمات فارقة تميزها عن غيرها وتميز اإلنسان الذي يتبناهـا  

بشخصية تختلف عن األشخاص اآلخرين وهناك ثالث مراحل يمر بها العنصر الثقـافي كـي   

 يضمن دخول الثقافة الجديدة 

م هذا العنصر إلي الثقافة الجديدة فقد يحارب مباشرة إما من أنصـار  وذلك بأن يقد :العرض -أ

الحقوق المكتسبة أو من تشبث اإلنسان بما ألفه واستراح إليه وهذا مما يبطئ عرض العناصـر  

  .الثقافية الجديدة 

وذلك عندما ينقلب العنصر الثقافي علي حواجز عملية التقدم يجد معارضة القول :  القبول-ب

 .ن عارض تقديمه سابقا فإذا ثبت صالح العنصر الجديد يصبح مقوال في المجتمعمن قبل م
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وذلك بأن يدخل العنصر النمطي الثقافي السائد والعناصر الثقافية ال تضـمن  :  التضمين-جـ

بمعدل واحد لذلك تشاهد ما يسمى بالتأخير الثقافي  إال أن العناصر المادية أسرع في التضمين 

 .لمادية من العناصر غير ا

  : فـوائـد الـثـقـافـة  * 

  :الثقافة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع من ناحية وبالنسبة لألفراد من ناحية أخرى فهي

  تكسب أفراد المجتمع شعورا الوحدة وتهيئ لهم سبل العيش والعمل دون إعاقة واضطراب  -١

شباع حاجاتهم البيولوجية من مأكل تمد األفراد بمجموعة من األنماط السلوكية فيما يتعلق بإ-٢

 .ومشرب وملبس ليحافظوا علي بقائهم واستمرارهم 

تمدهم بمجموعة  القوانين واألنظمة التي تتيح لهم سبل التعاون والتكيـف مـع المواقـف    -٣

 الحياتية وتيسر سبل التفاعل االجتماعي بدون أن يحدث هناك نوع من الصراع أو االضطراب 

الدور التربوي الذي قامت وتقوم به ثقافته حق التقدير خاصـة إذا اختبـر    تجعل الفرد يقدر-٤

 .ثقافة أخرى غير ثقافته من عادات وتقاليد تطغى علي وجوده 

تقدم للفرد مجموعة من المشكالت التي أوجدت لها  الحلول المناسبة وبـذلك تـوفر عليـه    -٥

له مثيرات ثقافية عادية عليه أن  كذلك تقدم. الجهد والوقت بالبحث  عن حلول تلك المشكالت 

يستجيب لها بالطرق العادية الموجودة  في ثقافته كمجموعة المواقف الحياتية المتوقعة والتـي  

حللتها الثقافة وفسرتها والتي يستجيب لها الفرد عن طريق الثواب والعقاب فإذا ما انتقل الفـرد  

د استجابات مختلفة مما يحدث عنده القلـق  إلي ثقافة أجنبية يقابل فيها مثل تلك المثيرات فسيج

 .واالضطراب 

تقدم للفرد تفسيرات تقليدية مألوفة بالنسبة لثقافته يستطيع أن يحدد شكل سلوكه علي ضوئها -٦

فهي توفر له المعاني والمعايير التي بها يميزون بين األشياء واألحـداث صـحيحة كانـت أم    
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الفرد شعورا باالنتماء أو الوالء فتربطه بمجتمعـه  خاطئة عادية أو شاذة وهي أيضا تنمي لدى 

  . رابطه الشعور الواحد 

إذن فالعالقة بين الفرد والثقافة عالقة عضوية دينامية والثقافة من صنع األفراد أنفسهم فهـي    

توجد في عقول األفراد وتظهر صريحة في سلوكهم خالل قيامهم بنشـاطهم فـي المجـاالت    

درجة وضوحها كما أن الثقافة ليست قوة في حد ذاتها تعمل مسـتقلة   المختلفة وقد تتفاوت في

عن وجود األفراد فهي من صنع أفراد المجتمع وهي ال تدفع اإلنسان إلي أن يكـون سـويا أو   

غير سوى بل يعتمد في ذلك علي درجة وعى كل فرد بالمؤثرات الثقافية ونوع استجابته لهـا  

  .دى فاعلية أفرادها ونوع الوعي المتوافر لهم وجمود الثقافة وحيويتها يتحددان بم

  

  

  

  

  

  

 
بيروت ، دار الفرقان ، مؤسسة  –تربية المجتمعات : التربية وثقافة المجتمع : إبراهيم ناصر  - ١

  . ١٩٨٣الرسالة 

جمال أحمد السيسي ، ياسر ميمون عباس ، محاضرات في األصول االجتماعية للتربية ، كلية  - ٢

 . ٢٠٠٧ية النوعية ، جامعة المنوفية ، الترب

 . أحمد محمود عياد ، محاضرات  في أصول التربية ، الجزء األول ، كلية التربية جامعة المنوفية ، د ، ث  -٣

  ٢٠٠٤األصول االجتماعية والثقافية للتربية ، جامعة األزهر ، كلية التربية : أعضا ء هيئة التدريس  - ٤
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األردن ، دار اليازوي العلمية للنشر  –شئة االجتماعية للطفل التن: سميح أبو مغلي وآخرون  - ٥

 .  ٢٠٠٢والتوزيع،  

  ١٩٨٣محمود السيد سلطان ، مقدمة في التربية ، جدة المملكة العربية السعودية ، دار الشروق  - ٦

 . ١٩٩٣دار الحكمة للنشر،   –الدوحة  –بحوث في الثقافة اإلسالمية : خليفة حسين العسال  - ٧

 . ١٩٩٦التربية والتقدم ، القاهرة ، عالم الكتب : أحمد سعد مرسي  - ٨

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية ، القاهرة ، مكتبة األنجلو  - ٩

  ١٩٨٣المصرية 

تقييم نقدي لممارسات العولمة في المجال  –العولمة والهوية الثقافية : محمد عابد الجابري  -١٠

 . ١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية  –بيروت  –ؤتمر العرب والعولمة م -الثقافي  

 . ١٩٩٨بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  –طالل عتريسي ، العرب والعولمة  -  ١١

الثقافة وعصر المعومات ، عالم المعرفة ، الكويت ، المجلس الوطني ، للثقافة والفنون : نبيل علي  -  ١٢

 . ١٩٩٤لسنة  ١٨٤واآلداب ، العدد 

علي بركات ، محاورات في الثقافة والتربية ، القاهرة ، دار النهضة المصرية للطباعة والنشر  - ١٣ 

١٩٨٩ . 

 

  

 

  الفصــل الرابـع

  التــربيــة و الـثـقـافـة 

   -: مقـدمــة  * 

  وظائف الثقافة  -

 أهمية دراسة الثقافة  -
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 عالقة الثقافة بالتربية  -

 لمعلم أهمية دراسة الثقافة ل -

 الثقافة والحضارة  -

 التغير الثقافي  -

  مفهوم التغير الثقافي   - ت

 عوامل التغير الثقافي   - ث

 معوقات التغير الثقافي -حـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  التــربيــة و الـثـقـافـة 

   -: مقـدمــة  * 
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ذكر هنا إن اإلنسان هو صانع الثقافة وهو حاملها ناقلها من جيل إلي جيل ومن الجدير بال      

أن الثقافة بمجرد وجود الفرد في إطارها تصبح محددا ملزما له في سـلوكه فهـو مضـطر    

لإليمان بمعتقدات الجماعة ومضطر لالعتراف بقيمتها ومضطر التخاذ مهنة من المهن الممكنة 

والمتاحة فيها وال يعرض للعقاب االجتماعي من خالل عمليات الضبط االجتماعي الـذي قـد   

الطرد االجتماعي أو الرفض االجتماعي وذلك اهتمت المجتمعات بنقل وتوضيح  يصل إلي حد

وتبسيط هذه الثقافة إلي أجيالها المتعاقبة لتوجيه وتحدي نمط الشخصية اإلنسانية التي يرغبهـا  

  . جيل الكبار من جيل الصغار وهي المسئولية األولى للتربية أي مجتمع 

التي تحقق بها وظيفة الثقافة بشـقيها مـن محافظـة علـي     والتربية هي الوسيلة األساسية     

التراث الثقافي وتعزيز له فبالمحافظة يتحقق االستقرار الثقافي وتثبت الثقافة أصالتها ووظيفتها 

وبالتجديد الثقافي يتحقق للثقافة استمرارها أي خبرتهـا علـي مواجهـة الظـروف المتغيـرة      

  .تجدد نفسها بنفسها فيكتب لها البقاء واالستجابة لها وقدتها بالتالي علي أن 

وتحافظ التربية علي الثقافة عن طريق تأكيد عناصرها في النفوس وإضفاء صفة القدسية       

عليها وعن طريق تنمية النظرة النقدية إلي عناصرها في نفوس أبناء المجتمع كافة والمحافظة 

  . علي الثقافة في المجتمعات المختلفة والبدائية 

قامت التربية بدور التثقيف منذ أقدم العصور عن طريق المشاركة والتقليد غير أن  وقد

تضخم الثقافة التدريجي في الحجم واالتساع والعمق وعم إمكانية نقله إلـي األبنـاء وانتشـار    

تخصص وانشغال األبوين أوجب الحاجة إلي طائفة متخصصة في تنظيم ونقل التراث الثقـافي  

أصبح المعلمون هم المندوبون الموكلون عن المجتمع فـي تعلـيم األجيـال    لألجيال الناشئة و

  . الناشئة التراث الثقافي 

   -: وظائف الثقافة  * 
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تعتبر الثقافة أساسا للوجود اإلنساني بالنسبة للفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه فهي تـوفر  

وال سـيما فـي مراحلـه     للفرد صورة السلوك والتفكير والمشاعر التي ينبغي أن يكون عليها

األولى فالطفل في بداية حياته يتقبل الثقافة التي ينشأ فيها تقبله للهواء فاألسرة وجماعة الرفـاق  

  .والمسجد أو الكنيسة كلها تقدم له بعض أفكار الثقافة وأساليبها وتنتظر منه قبولها وتشربها 

في مجتمعنا أن يـتعلم فـي بدايـة    والثقافة توفر للفرد وسائل إشباع حاجاته فليس علي الفرد  

حياته كيف يجلب لنفسه الدفء أو ينقذ نفسه من العطش والجوع أو يوفر لنفسه األمـن إذ أن  

األنماط التي توفر هذه الوظائف األولية وتوجهها توجد في الثقافة ويتفاعل معهـا الفـرد منـذ    

وبقدر أهمية الملبس والمركـز   طفولته وهو يتعلم منها السلوك الخلقي بالنسبة للعالقات الجنسية

  .االجتماعي والملكية وغيرها 

وبهذا المعنى ينشأ الفرد علي قيم وعادات تؤثر علي حياته فقد ينشأ في ثقافة تقـدر أهميـة     

الزهد والتواضع وقد ينشأ في ثقافة أخرى تهتم بأنواع الطعام والتفنن فيه وقد ينشأ فـي ثقافـة   

ر من المحرمات والقيود وقد ينشأ في ثقافـة أخـرى ال تحـيط    تحيط العالقات الجنسية بالكثي

  .العالقات الجنسية بمثل هذه المحرمات والقيود 

والثقافة توفر لألفراد تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون وأصل اإلنسان ودور اإلنسان في هذا     

و تلـك فتـؤثر   الكون وقد تكون هذه التفسيرات غيبية أو علمية وقد يتشبعوا بهذه التفسيرات أ

والثقافة كذلك توفر لألفراد المعاني والمعايير التـي  . علي نظرتهم إلي طبيعة الكون وعالقتهم 

يميزون في ضوئها بين األشياء واألحداث فما يعتبره الفرد طبيعيا أو غير طبيعي منطقيـا أو  

يـدا أو رديئـا   غير منطقي عاديا أو شاذا خلقيا أو غير خلقي جميال أو قبيحا هاما أو تافهـا ج 

  . يشتق من معني الثقافة وأسس التمييز فيها
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والثقافة تنمي الضمير عند األفراد فمن المسلم به اجتماعيا أن الضمير غير فطـري فقـد       

يكون صوتا ضعيفا أو ساكنا داخل الفرد ولكنه يشتد في ضـوء تحـديات الجماعـة لمعنـى     

لقيم الجماعة ومعاييرها وامتصاصها وإذا مـا   الصواب والخطأ وينمو عند الفرد بتمثله الداخلي

  .أخطأ في أمر من األمور وخالف ما ننتظره منه الجماعة بحسب مستوياتها الثقافية 

والثقافة المشتركة تنمي في الفرد شعورا باالنتماء والوالء فتربطه باألفراد اآلخـرين فـي       

هذا الشعور عند أفراد ثقافة مـا   شعور واحد وتميزها جميعا عن الجماعات األخرى وقد يشتد

إذا اشتدت عزلتهم وقد يكون شعورا مستنيرا إذا ما قامت عالقات المجتمعات بعضها بـبعض  

علي أسس من التقدير واالحترام وقد يتحول هذا الشعور عند الفرد إلي غضب وعدوان إذا ما 

  .سلوكه العام وعن طريق الثقافة يكتسب الفرد اتجاهات . خضعت ثقافته لثقافة أخرى 

فاإلنسان يكتسب حريته وقدرته علي التفكير عن طريق نشاطه وجهده في الثقافة التي يعيش    

فيها وعن طريق اكتسابه معانيها ثم استخدام هذه المعاني كقوة يفهم بها نفسـه ويفهـم العـالم    

هذا كلـه  المحيط به ويميز في ضوءها بين الجيد والرديء من األحداث والعناصر والعوامل و

ال ريب في أن الثقافة تعتبر أساس .يمكنه من السيطرة علي بيئته وتوجيهها وتوجيه نفسه فيها 

الوجود اإلنساني بالنسبة للفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه فهي تـوفر للفـرد صـورة التفكيـر     

لتي ينشـأ  والسلوك والمشاعر التي ينبغي أن تكون عليها فالطفل في بداية حياته يتقبل الثقافة ا

إن األسرة وجماعة الرفاق والمسجد أو الكنيسة كلها تقدم له بعـض  . فيها تقبله للهواء والماء 

  أفكار الثقافة وأساليبها وتتوقع منه قبولها وتشربها 

  .وبصفة عامة فإن ثمة وظائف أساسية تقوم بها الثقافة بالنسبة للفرد 

  :.ومن أهم هذه الوظائف ما يلي 

  .لفرد وسائل إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية الثقافة توفر ل - ١
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تؤثر الثقافة في قيم وعادات الفرد فقد ينشأ الفرد في ثقافات تشجع مبادئ االحتـرام   - ٢

والتوقير وقد ينشأ في ثقافة تقوم علي الزهو والخيالء وقد ينشأ في ثقافة تحيط العالقـات  

ة وكل ثقافة من هذه الثقافات تـؤثر  بين الجنسين بالتحريم والقيوم أو أخرى تعطيها الحري

 .في عادات وقيم الفرد 

الثقافة توفر لألفراد تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون وأصل اإلنسان ودوره في الكون  - ٣

 .هذه التفسيرات غيبية أو علمية 

الثقافة توفر لألفراد المعاني والمعايير التي يميزون فـي ضـوءها بـين األشـياء      - ٤

 .و مجتمعهم الذي يعيشون فيه واألحداث داخل بيئتهم أ

الثقافة تنمي الضمير عند األفراد أو ما يسمى بلغة علم النفس باألنا فمن المسلم بـه   - ٥

 .أن األنا غير فطرية وهي تنشأ لد األفراد بفعل الثقافة 

الثقافة تنمي في الفرد الشعور باالنتماء والوالء للجماعة التي ينتمي إليهـا وكـذلك    - ٦

ي إليه والوطن الذي ينتمي إليه وقد يشتد هذا الشـعور باالنتمـاء عنـد    لإلقليم الذي ينتم

 .األفراد إذا اشتدت عزلتهم 

 تعرف اإلنسان علي المواقف التي يمكن أن تواجه وتقدم له طرقا لمعالجتها  - ٧

إن الثقافة تعلم اإلنسان كيف يدرك األشياء حيث تحدد له النافذة التي يطل منها علي  - ٨

 .قرر له كيف سيكون تطوره في مقام معين وفي حالة معينة العالم كما أنها ت

 .هى تحفز اإلنسان وتفتح له أهدافا معينة تخبره بها بطريق غير مباشر   - ٩

 .إنها مركب من مركبات شخصية اإلنسان  -١٠

 .تكون الثقافة للفرد ضابطا اجتماعيا يسير يلوكه بطرق معينة  -١١
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عتباره عضوا في مجتمع قومي يتميـز  الثقافة تكسب الفرد اتجاهات السلوك العام با -١٢

 . بسمة دينية أو خلقية معينة

الثقافة تكسب الفرد القدرة علي التفكير عن طريق نشاطه وجهده وتفاعله مع الثقافـة   -١٣

 .التي يعيش فيها عن طريق اكتسابه معانيها 

اء ومن وهذا يعني أن الثقافة تحقق أهدافا ووظائف أساسية في حياة الفرد والمجتمع علي السو

  :هذه الوظائف 

تمد األفراد بمجموعة من األنماط السلوكية حيث يستطيع أفرادها تحقيق حاجاتهم البيولوجية -أ

  .الجماعة أن تحفظ بقاءها واسمترارها  عالخ وبذلك تستطي.......من مأكل ومشرب 

لجماعـة أن  تمد أفراد الجماعة بمجموعة من القوانين والنظم تتيح التعاون بينهم وتستطيع ا-ب

 .تستجيب لمواقف معينة استجابة واحدة 

تقدم الثقافة ألعضائها الوسائل التي تهيئ لهم التفاعل داخل الجماعة مما يهيئ قدرا مـن  -جـ

 .الوحدة يمنعها من السقوط في أنواع الصراع المختلفة 

ينيـة تخلفهـا   تخلق حاجات يكتسبها الفرد وتمده بوسائل إشباعها فاالهتمامات الجمالية والد -د

 .الثقافة ثم تهيئ للفرد وسائل إشباعها وبذلك تقدم نمطا معينا لنمو شخصية الفرد 

تمد الفرد بسلوك مجهز من الخبرات الماضية وبذلك توفر عليه الجهد والوقـت اللـذين    -هـ

 .كانا عليه أن يبذلهم إذا أراد البحث عن حل لهذه المشكالت التي تهدف وجوده 

ثيرات ثقافية عليه أن يستجيب لها بـالطرق العاديـة الموجـودة فـي الثقافـة      تقدم للفرد م-و

 .فمجموعة المواقف الحياتية قد حللتها الثقافة وعن طريق الثواب والعقاب يستجيب الفرد إليها 

تقدم تفسيرات تقليدية ومألوفة للعديد من المواقف وعلي أساسها يحدد الفرد شكل سـلوكه   -ح

 .لف من ثقافة ألخرى وهذه التفسيرات تخت
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تمدنا بالوسيلة للتنبؤ بجزء كبير من سلوك الفرد والجماعة في مواقف معينة فـإذا عرفنـا   -س

األنماط الثقافية التي تسود الجماعة التي ينتمي إليها فرد ما أمكننا التنبؤ بسـلوكه فـي معظـم    

معينين إذ تقـدم لكـل    المواقف التي يواجهها فالثقافة تقوم بخدمة إنسان معين في زمان ومكان

من الفرد والمجتمع وسائل حياته وسبل تعامله في الزمان والمكان المعينين ولـذا لـيس مـن    

فالثقافـة بمثابـة   .    السهل التعرف علي الفرد أو المجتمع إال من خالل الثقافة لكل منهمـا  

 مجتمعات الشخصية التي تميز الفرد عن غيره من األفراد وتميز المجتمع عن غيره من ال

تكسب األفراد أساليب التفكير والمعرفة وأساليب التعبيـر عـن العواطـف واألحاسـيس     -ش

 ) .التنشئة االجتماعية ( وأساليب إشباع الحاجات الفسيولوجية 

  :.تخدم الثقافة اإلنسان بثالث طرق هي 

  مع بيئته الطبيعية ) ككائن بيولوجي ( في التكيف  - ١

المعين واالتجاهات يستخدمه في عالقته مـع   إنها تقدم له نظاما من السلوك - ٢

 .أخيه اإلنسان ومع حاجاته ومع نفسه 

 .إنها تؤكد استمرار الجماعة وتالحم أفرادها بعضهم مع بعض  - ٣

  

   -: أهمية دراسة الثقافة  * 

مما سبق تضح لنا أن التربية ال تنفصل عن النظام العام للمجتمع الذي تنظمـه عناصـر   

تقل من جيل إلي جيل آخر عبر التربية عن طريق التعليم واالكتساب والتعلـيم  الثقافة فالثقافة تن

  :.من المالحظات اآلتية ) Culture(والتدريب ويتضح أهمية دراسة الثقافة 

إن فهمنا لديناميكية التفاعل الثقافي يساعدنا علي التكيف كأفراد فـي حيـاة المجتمـع     - ١

لتغيرات الثقافية في التعرف علي طبيعة العالم الـذي  المعاصر الشديدة التعقيد كما يفيدنا فهم ا
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 ٩٣

نعيش فيه مما يؤثر علي اختيارنا في المستقبل لإلطار االجتماعي والثقـافي الـذي نرتضـيه    

ألنفسنا وبالتالي يؤثر في عمليات التخطيط للمستقبل سواء علي مستوى الفرد أو علي مسـتوى  

 .المجموع 

تغير الثقافي في اإلحساس بما يمكن أن نواجهه مـن  قد تفيدنا دراسة الثقافة وطبيعة ال - ٢

مشكالت في المستقبل فتسعى التقائها ومنع حدوثها أو علي األقـل نعـد أنفسـنا لمواجهتهـا     

 .بالحلول الشاملة 

إن فهم الثقافة والتغير الثقافي يجعل المعلم أكثر قدرة علي فهـم وتفسـير المطالـب     - ٣

تبسيط هذه الثقافة وتفسيرها وتحليلها ونقلها وتجديدها التربوية في مجال المدرسة فهو مطالب ب

أو علي األقل مطالب بأن يشترك في هذه األدوار جميعا بحكم مهمته ولن يمكنه ذلـك إال إذا  

 .فهم ديناميكية هذه الثقافة وطبيعتها 

يـة  وإن دراسة الثقافة تبرز حقيقة مفادها إن الثقافات تتنوع بتنوع األمم والجماعات العرق -٤

وسائر التجمعات األخرى بين الناس فكل أمة تفكر بطريقة مختلفة إلي حد مـا عـن غيرهـا    

وتستخدم رموزا متباينة إلي حد ما خاصة بها فالثقافة العربية مختلفة عـن الثقافـة الفرنسـية    

والثقافة األمريكية وكل ما يسعى إلي تصنيف الثقافات بتعميمات كلية حول السـلوك اإلنسـاني   

  .تعرض لمجابهة أولئك الذين يتمسكون بالخصوصية الكامنة في المجتمعات فسوف ي

   -: عالقة الثقافة بالتربية  *  

إن التربية جزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمع بل إن العمليات المختلفة التي تمكن الثقافـة  

الـتعلم   من االستمرار والتطور هي عمليات تربوية فالثقافة تنتقل من جيل إلي جيل عن طريق

والتعليم وهي مكتسبة يتعلمها الصغار والكبار وهي متميزة بفعل قدرة الكبار علي التغيير تهتم 

التربية بعمليات التكيف بين األفراد أو بين األفراد والجماعة وضمن مجتمع معـين فـالتكيف   
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واالنسجام للعيش داخل المجتمع يستدعي أن يحدد هدف للجماعة يرضى عنـه األفـراد فـي    

وهذا الهدف األسمى وهو العيش ضمن مفاهيم معينة وهي ما نطلق عليهـا الثقافـة   .لمجتمع ا

  .فالتربية وسيلة من وسائل نشر الثقافة وتعزيزها وبقائها 

التربية بمفهومها كما عرفناها عملية التكيف مع البيئة يجـب أن تتفاعـل مـع ثقافـة     

  لب ثقافته المجتمع كي تطبع اإلنسان بطابع جماعته وتصقله بقا

إن الثقافة عبارة عن عملية سلوكية مكتسبة تعتمد علي التعليم وهذا ما يؤكد حاجتها إلي العملية 

التربوية إذ أن التربية هي الوسيلة التي يتعلم بها أفراد المجتمع هذه األنـواع المختلفـة مـن    

هي األساس الـذي  والتربية .  السلوك حتى يستطيع الفرد أن يندمج في الجماعة ويتكيف معها 

  .يقوم عليه استمرار الثقافة وانتقالها من األجيال السابقة إلي األجيال الالحقة 

  -:وعندما يتحدث علماء التربية عن عالقة التربية بالثقافة يتناولونها من النواحي التالية 

شـاعر  إن التربية عملية اجتماعية ثقافية تحدث في صورة نقل أنواع النشاط والتفكيـر والم -١

التي تسود جماعة ما إلي جيل الصغار إلكسابهم الصفة االجتماعية فهي بذلك عمليـة تطبـع   

أو هي عملية تشكيل ثقافي وتتصـف هـذه   )   Socialization   Enculturation(اجتماعي 

العملية بااللتزام وإلزام التربية يكمن في أنه بدون نقل الثقافة من جيل إلي جيل عـن طريـق   

بانتهاء وجوده المادي مهمـا طـال بهـم     –وجود جيل الكبار  –تهي وجود المجتمع التربية تن

وذلك فإن طبيعة الحياة لألفراد من حيث أنها مؤقتة بزمن معين وبعمر محدود بينما  –الزمان 

هذه الطبيعة تجعـل عمليـة    –يولد غيرهم ليأخذ نفس األدوار التي اضطلع بها آبائهم من قبل 

ضرورية الستمرار النظام االجتماعي والثقافي للمجتمع غير أن هـذا النقـل    نقل الثقافة عملية

ليس عملية سلبية وإنما هي عملية ايجابية تتطلب تبسيط الثقافة واالختيار بين عناصرها وتجديدها 

إن المجتمع في نموه وتتطور يحتاج إلي قدر كاف من االتساق واالنسجام وإال يأتي ذلك إال -٢
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فراده وقدرة مشتركة بين األفكار ووسائل المعيشة واألنشطة السـلوكية والقـيم   إذا شاع بين أ

واالتجاهات والمعتقدات غير ذلك مما يشكل النسق الثقافي للجماعة التي يعيش فيهـا ووسـائل   

إنما هي التربية بواسطتها المختلفة من أسرة )  Harmony( الجماعة إلي تحقيق هذا االنسجام 

 .اق ودور عبادة ووسائل اتصال الخ ومدرسة وجماعات رف

إن محتوى النقل والتبسيط واالختيار الثقافي عمليات تجدد في الضوء ونوع المواطنة التـي  -٣

تهدف في المجتمع إلي تنميتها ونوع المجتمع الذي يريده المواطنون ألنفسـهم ممـا يوضـع    

 .ديناميكيته العالقية بين الفرد والثقافة وتربية المجتمع 

التربية تقوم بدور هام في أحداث التوازن بين عناصر البيئة االجتماعيـة بعضـها مـع     إن-٤

دورا هاما في تذويب الفروق بين طبقات المجتمـع   ةالبعض وبناء علي هذا الدور تلعب التربي

أو علي العكس إلي تأكد النظام الطبقي في المجتمع ورسم حدود صارمة لهم كما تقوم بوظيفـة  

ت اإلحراق االجتماعي وتعدد أفكار وسلوكيات ووسائل األفراد في حياتهم ممـا  هامة في عمليا

 .يؤدي إلي التغير الثقافي واالجتماعي 

 .إن التربية تستمد أهدافها ومناهجها ونظامها وإدارتها من الرصيد الثقافي للمجتمع -٥

االجتماعي أو لالستمرار كما أن التربية وسيلة نقل الثقافة لألجيال المتعاقبة تحقيقا للتماسك -٦

المجتمع فإن هذه العملية هامة أيضا للفرد نفسه حيث تزوده بمقومات وأدوات التفاعل االيجابي 

والتكيف السوي مع أقرانه من أفراد المجتمع وتسليحه بالقدر الكافي من المعلومات والمهارات 

 .الالزمة للقيام بدوره في إنتاجه المجتمع وسعادة الفرد 

بية تختلف من مجتمع آلخر تبعا الختالف ثقافته أو بمعنـى آخـر إتبـاع الخـتالف     التر-٧

 .أيدلوجيته ونظامه االقتصادي ونظامه السياسي واالجتماعي الخ 

  -:وهناك عدة مالحظات تدل علي العالقة الثقافية بالتربية أو العكس وهي 
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  .ل التراث الثقافي إن المؤسسة التربوية هي عامل من عوامل التثقيف الرسمية لنق-١

العملية التربوية نفسها هي أحد العناصر الثقافية أو هي بذلك الجزء المصقول مـن الثقافـة   -٢

 .شعب معين 

 .العملية التربوية هي أحد جوانب تعزيز التراث الثقافي -٣

 .التربية تساعد علي التغير بإضافة مخترعات حضارية جديدة -٤

 .في المجتمع بناءا علي ما لدى المجتمع من تراث التربية تقوم بعامل التوعية -٥

 .التربية هي الوعاء الذي يحتوي علي المضمون الثقافي لفئة معينة -٦

بالنسبة للفرد مرادفة لشخصيته وبالنسبة للمجتمع مرادفة للشخصية القومية  ةفإذا كانت الثقاف   

ن سمات الشخصية النمو وأنـه ال  فإن معنى ذلك أنه ال وجود للثقافة بدون التربية وذلك ألن م

  .يوجد نمو بدون تربية 

فالتربية هي وسيلة المجتمع في تحقيق فردية المواطن وجماعته فهي تعمـل علـي تنميـة       

قدرات الفرد وإكسابه مهارات عامة وتهذيب ميوله وصقل فطرته للعيش والتكيف مـع البيئـة   

  .ية وغير الرسمية المحيطة ويتم ذلك عن أحد طريقين ، التربية الرسم

   -: أهمية دراسة الثقافة للمعلم  * 

يقوم المعلمون سواء المتخصصون منهم في مادة بعينهـا أو أولئـك الـذين يقومـون     

بتدريس عديد من المواد في الواقع بتدريس عنصر من الثقافة وعلي ذلك فإن دراسـة الثقافـة   

  .ن يعتبر بمثابة الوقوف علي اإلطار العام لعملهم كمدرسي

والمدرس عادة ما يبدأ عمله مع تالميذ تشكل سلوكهم بفعل مؤثرات الثقافـة المختلفـة التـي    

يمرون بها ويعيشونها خارج المدرسة ومن ثم كان علي المدرس أن يدرس هذه الثقافـة التـي   
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شكلت سلوكهم حتى يستطيع أن يهيئ لهم تفاعالت ثقافية يقارنون علي أساسها بين ما يشـكل  

  .ا تحتويه هذه التفاعالت الثقافية المدرسية سلوكهم وم

   -:ومن هنا جاءت أهمية دراسة الثقافة للمعلم ويتضح هذا في الجوانب التالية 

التربية ليست مغلقة قائمة بذاتها  بل إنها في جوهرها عملية ثقافية فهي تشتق مادتها وتنسخ -١

ال تستمر إال بإكساب األفـراد لمعانيهـا   أهدافها من واقع حياة المجتمع وثقافته كما أن الثقافة 

ــى    ــة األول ــة بالدرج ــات تربوي ــي عملي ــة ه ــات اجتماعي ــدافها بواســطة عملي .                                        وأه

ومن جهة ثانية إذا كانت التربية عملية ثقافية فإن الثقافة ذات طبيعـة تربويـة ولقـد وجـدت     

الناشئين في ثقافة مجتمعهم حيث إن تربيتهم تعتبر عمـال   المدرسة في المجتمع من أجل إدماج

  .جوهريا للمحافظة علي الثقافة واستمرارها 

ينبغي أن يكون المدرس دارسا وملما بالثقافة العامة التي تحيط به فالمدرس لـيس مدرسـا   -٢

ـ   تواه لمادة علمية فحسب وإنما البد أن يكون دارسا للثقافة فهي الوعاء الحي الذي يرتفـع بمس

عن طريق تربية الناشئين وإعداد المدرس للناشئين يعني أوال وأخيرا التأثير علي الثقافة التـي  

يعيشون فيها بما يزودهم من معارف وما يغير من اتجاهاتهم  وعلي هذا فبقـدر مـا يتـوافر    

للمدرس من مفاهيم سليمة عن ثقافة المجتمع ومكوناتها وسمات تماسكها أو عوامـل التنـاقض   

تي توجد بداخلها وأهداف المجتمع واتجاهاته بهذا القدر يتحدد دور المعلم وفاعليته في توجيه ال

 .مادة التعليم وأساليب اختيار الخبرات التربوية 

إن فهم المدرس لثقافة ينبغي أن يتضمن التغير الثقافي  وطبيعة هذا التغير ودرجته ومساره -٣

ث أننا نعيش في عصر متغيـر يتميـز باالنفجـار    وما يفرضه هذا كله من مطالب تربوية حي

 .والعمق  التي تزداد فيها التغير من حيث السرعة تالمعرفي وتزداد أهمية هذا الفهم في المجتمعا
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إن دراسة الثقافة وتكوين تصور واضح عن مكانة التربية يساعد المدرس علي فهم تأثيرها -٤

أنها تنصب عمليا علي الفرد والثقافة فـي آن  علي تكوين الشخصية وبالتالي فهم وظيفتها علي 

واحد ومن ثم فإن أولى مسئوليات المدرس وكل من يتصدى لعملية التربية أن يستوضح بعض 

 .األمور التي تتعلق بطبيعة الفرد الذي هو نقطة البداية في أي عملية تربوية 

تمع كمـا  وإن الثقافة عنصر أساسي في تكوين المجتمع ويتضح ذلك من تعريف المج

 نيتفق عليه معظم علماء االجتماع ويتضمن التعريف العام للمجتمع أنه يتكون من أفراد يعيشو

في مكان واحد ويشتركون في نمط معين للمعيشة ولديهم شعور مشترك باالنتماء والوالء لهذا 

م التجمع ونمط المعيشة المشترك في هذا التعريف هو ما نسميه الثقافة وعلي ذلـك فإنـه يلـز   

   -:وجود عناصر أربعة لكي يكتمل قيام المجتمع هي 

  الناس -١

 األرض المشتركة -٢

 الثقافة المشتركة -٣

 الشعور باالنتماء والوالء -٤

   -: الثقافة والحضارة  * 

إن المدنية أو الحضارة هي عناصر أساسية في الثقافة أخذت عناية خاصة من اإلنسان 

ماديـة واالجتماعيـة فصـورها الماديـة تعنـي األدوات      وهي تشمل التكنولوجيا بصورتها ال

والوسائل المعدة عمليا للسيطرة علي المصادر الطبيعية للنهوض بمستوى الحياة في جوانبهـا  

المادية كتطوير اإلنتاج الصناعي والزراعي ووسائل االنتقال واالتصال وصورها االجتماعيـة  

قتصادية والسياسية واالجتماعية وأسـاليب اإلدارة  تعني االستفادة العلمية في تنظيم العالقات اال

ومعنى ذلك أن المدنية أو الحضارة تعني الرقي في معطيات الثقافة ويكون الرقـي والتطـور   
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أسرع في الجوانب المادية عنه في الجوانب االجتماعية إال أن األخيرة تتأثر بـاألولى فترقـى   

  .هي األخرى 

)  Civilization(والحضـارة  )  Culture(الثقافة يلجأ بعض المفكرين إلي التميز بن 

علي أساس أن األولى تشمل الجوانب غير المادية من حياة اإلنسان بينما تشـير الثانيـة إلـي    

وأن الحضارة تشير إلي حالة معينة من حاالت الثقافة فقـد تكـون الثقافـة    . الجوانب المادية 

لكتابة ولم تطورها لغة مكتوبة أما ثقافات العـالم  بدائية وتعني ذلك ثقافة القبائل التي لم تعرف ا

الذي عرف الكتابة فتعكس مرحلة من مراحل التحضر وهكذا تشير الحضـارة إلـي مسـتوى    

أو الحضـارة  ) الثقافة(١٨٧١وعرف اإلنجليزي تايلور . معين من التطور الثقافي للمجتمعات 

ـ  دات والفـن والحـق واألخـالق    بأنها تلك المجموعة المركبة التي تتضمن المعارف والمعتق

واألعراف وكل االستعدادات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان باعتبـاره عضـوا فـي    

  .المجتمع 

بأنها ما تشتمل علـي األشـياء والـنظم االجتماعيـة والطريقـة      ( كما عرفها وليم أوجبرن 

  ).االجتماعية التي يسير عليها الناس في حياتهم 

فـي  ) القيم والعادات والتقاليـد  ( فيرى أن الثقافة تمثل الجانب الروحي  ويفرق البعض بينهما

حياة الجماعة بينما تمثل الحضارة الجانب المادي والعلمي والبعض يراهمـا وجهـان لعملـة    

  .واحدة وهي حياة الجماعة 

كما يوجد تداخل بين مصطلح الثقافة والحضارة ومصـطلح الحضـارة فـي العلـوم     

  .هومين االجتماعية له مف

  األول الحضارة هي شكل من أشكال الثقافة  - ١
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الثاني يقوم علي مقابلة الحضارة بالثقافة فالثقافة تنكمش حين تصير  - ٢

معبرة عن تلك األفكار المتعلقة باألساطير والدين والفن واألدب بينما الحضارة تدل علـي  

 .التقدم العلمي التكنولوجي والمخترعات 

  :للفظين يكون علي النحو التالي وهكذا نجد أن الفارق بين ا

الثقافة هي المحصلة الكلية للتراث اإلنساني سواء أكان ماديا أو   - أ

  .معنويا روحيا 

الحضارة هي نسق خاص ومنظم من الثقافة يتميز بالشمول   -  ب

 .واالستمرارية 

إن دراسة حضارة أي أمة تتجه إلي دراسة جوانب متعددة من منجزات هـذه األمـة وتكـاد    

  -:الحضارية ألي أمة تنحصر في الجوانب التالية  الدراسات

  .نظام الحكم وتطبيقاته العامة وكل ما يتعلق بالحقوق والضمانات التي يقدمها نظام الحكم -١

  .النشاط الفني بمختلف نواحيه -٢

  .العادات والتقاليد والتراث الشعبي  -٣

  .النشاط العلمي  -٤

عته عبقرية األمة في الميادين المختلفـة وعبـر   كل ما أبد :والمعنى العام للثقافة هو 

  .العصور منذ بدأت تعيش حياة اجتماعية حتى الوقت الحاضر 

إن الحضارة والثقافة كلمتان ال تختلفان في النوع ولكنهما تختلفان في الكم فالحضـارة  

  .هي منجز من منجزات األمة وتتميز بكمية ما تحتويه 

نحـن  ( نسان عبر األجيال وهي مخزون حضـاري  والثقافة هي كل ما صنعته يد اإل

  )ندرس الحضارة اإلغريقية ولكننا ال نمارس الثقافة اإلغريقية 
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والثقافة والحضارة هي نتاج عوامل وظروف متعددة تجمع معا لتنتج تلك الصفة المتميزة مـن  

  .ج وغير ذلك تلك العوامل البيئية والعقيدة والحياة االجتماعية واالقتصادية واالحتكاك بالخار

   -: التغير الثقافي *

بأنه ظاهرة اجتماعية طبيعية مسـتمرة ال تتوقـف وال يمكـن     يقصد بالتغير الثقافي

القضاء عليها فالمجتمع في تغير دائم مهما كانت حالته من العزلة أو البدائيـة ومـن عوامـل    

فكير ويدفعه التفكير إلـي  التغير الثقافي طبيعة الفكر اإلنساني نفسه ألن اإلنسان ال يكف عن الت

العمل باإلضافة إلي أن االتصال بين ثقافتين يؤدي إلي التالحم بينهما سواء كان هذا االتصـال  

عرضا أم مقصودا هذا باإلضافة إلي أن البعثات والمهام العلمية تعتبر إحدى الوسائل لالتصال 

أدت إلي اتصال جميع ثقافـات  بين الثقافات إلي جانب الثورة التكنولوجية في عالم االتصاالت 

العالم عن طريق شبكة المعلومات ووصالت األقمـار الصـناعية التفاعليـة والمسـتحدثات     

  واالكتشافات البيئية أدت إلي تغير البناء االجتماعي ومن ثم تغيرت ثقافة المجتمع 

  : مفهوم التغير الثقافي -أ

غيرات التي تحدث فـي أي فـرع   يعرف التغير الثقافي بأنه التحول الذي يتناول كل الت

  .من فروع الثقافة 

بأنه العملية التي يتحـول بمقتضـاها وبدرجـة     أما ملينوفسكي فيعرف التغير الثقافي

متفاوتة من السرعة في النظام القائم في المجتمع وتنظيمه ومعتقداته ومعارفه وأدوات العمـل  

  .فيه وأهداف المستهلكين 

بأنه هو التغيرات والتحوالت التي تطرأ علـي الـنظم    كما يعرف التغير الثقافي أيضا

  .االجتماعية ووظائفها وتظهر عملية التغير الثقافي بشكل واضح في معرفتنا لمكونات الثقافة 

  .فالتغير االجتماعي يعتبر جزءا من التغير الثقافي أو جانبا منه فحسب 
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 ١٠٢

ولى استقرار وجمود فـي  متغيرة ففي األ يمكن تقسيم الثقافات إلي جامدة وديناميكية

  .العناصر الثقافية وفي الثانية حركة وتغير مستمر في العناصر الثقافية 

  والتغير الثقافي يعني أن الثقافة تتغير وتتحرك علي شكل استجابات لحاجات اإلنسان وإلرادته 

   -: عوامل التغير الثقافي  -ب

  .بشرية ويرتبط التغير بعدة عوامل  التغير الثقافي ظاهرة اجتماعية ال تخلو منها أي جماعة

كاالكتشاف واالختراع وسـيكولوجية فـي الشخصـية    ( وعوامل هذا التغير فهي إما داخلية  

اإلنسانية أو خارجية وتكون بطريقة االنتشار فاالختراع هو اتصال سمتين ثقافيتين أو أكثر من 

من مجمـوع أجزائـه والثقافـة    السمات أو األنماط الثقافية الموجودة وتكوين شكل جديد أكبر 

األم الحقيقيـة لالختـراع وهنـاك مخترعـات ماديـة وأخـرى اجتماعيـة        : الموجودة هي 

  -:واالختراعات المادية أسرع من اجتماعية ومن أبرز عوامل التغير الثقافي هي 

ويتمثل في تغيرات طبيعية جغرافية كالتغير في المنـاخ أو التغيـر الـذي     :التغير البيئي -١

ثه اإلنسان مثل إزالة الغابات وشق الترع وإقامة الطرق مما يؤثر في حياة الناس ونشاطهم يحد

  .وعالقاتهم االجتماعية وقد يكون التغير البيئي نتيجة الهجرة أو االستيطان 

يرى البعض أن التغير الثقافي يحدث نتيجة فعل دينميـات الجماعـات    :ديناميات األجيال -٢

ي تقوم بخلق وإبداع أساليب حياة جديدة تتجه التصـالها األحـداث دائمـا    العمرية المختلفة الت

 .بثقافة المجتمع الغالبة 

لقد امتد أثر العلم إلي تطبيقاته التكنولوجية فزادت المخترعات مما أثر  :التغير التكنولوجي -٣

 .في حياة الناس ومستوى معيشتهم 

كنولوجية قد فرضت علي الشعوب تحديا لواقع إن التغيرات العلمية والت :التغير األيدلوجي -٤

حياتها وقيمها ومعتقداتها فاألفكار المتطورة عن اإلنسان وحقه في الحرية والعلم والرفاهية قـد  
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 ١٠٣

حفزت الشعوب علي األخذ بالديمقراطية كأسلوب للحياة الكريمـة وعلـي إيجـاد األيدلوجيـة     

 .تخدمها  المصالح واألغراض االجتماعية التيالسليمة التي تتناسق النظريات واألفكار والنظم مع 

 .يعد التعليم من العوامل التي تعجل بإحداث التغير الثقافي  :التعليم -٥

إن التغير الثقافي ثمرة من ثمرات وسائل اإلعالم وإن دل ذلك علي شيء  :وسائل اإلعالم -٦

 .ا فإنما يدل علي خطورة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل بمختلف أنواعه

عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال التي غزت األفراد فـي عقـر    :االنفتاح علي العالم -٧

دارهم وأصبح اإلنسان أسيرا لها ال يستطيع اإلفالت من تأثيرها ومن صورها الهجـرة إلـي   

المدن المجاورة أو البعيدة أو الدول المجاورة أو البعيدة كل ذلك يترتب عليه التعـرف علـي   

فية جديدة وخبرات جديدة وطرق حياتيه تخالف ما اعتادوه في مجتمعاتهم األصـل  عناصر ثقا

وبصفة عامة فإن ثمة عوامل تعزز عملية التغير الثقافي وتؤثر علي األوضاع التربويـة فـي   

 -:المجتمع ومن أهم العوامل ما يلي 

ضع القائم مـا يدفعـه   الدينامية الذاتية للفكر اإلسالمي والرغبة المتواصلة لديه في تغير الو -أ

  .إلي التفكير الدائب والعمل والرغبة الشديدة في تغير األمور للوضع األفضل 

 .يؤدي إلي  تغير وتجديد ثقافي بين الثقافات المختلفة  تاتصال بين الثقافا-ب

تغير العوامل البيئية قد يؤدي إلي  تغير ثقافي فتحول األرض الفالحة إلي أرض زراعيـة  -جـ

 الخ...زالة الغابات أو حدوث الزالزل والبراكين مثال أو إ

  .من التغيرات البيئية التي يمكن أن يستتبعها تغيرا ثقافيا 

تؤدي االكتشافات العلمية وغيرها من االكتشافات إلي تغير البناء الثقـافي فاكتشـاف    - ١

ـ   ي البترول أو المواد الخام أو المخترعات العلمية أو التكنولوجية أو غيرها تـؤدي إل

  .تغير في البناء الثقافي بالمجتمع 
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 ١٠٤

قد تؤدي العوامل االجتماعية إلي تغير في البناء الثقافي ومن أهم هذه العوامل زيـادة   - ٢

السكان أو نقصهم أو تغير نسبة الجنس أو التركيب العمري للسـكان دي إلـي خلـق    

ذلك مثـل  أنماط ثقافية معينة مرتبطة بالتغير الذي يحدث في األوضاع الديموجرافية و

التغير الديموجرافي بسبب حركات الهجرة الداخلية من الريف إلي المدينـة وحركـات   

 .الخ من التغير في األوضاع الديموجرافية ...الهجرة من داخل البالد إلي خارجها 

أما العوامل المساعدة علي نقل العناصر الثقافية فهي التجارة والحروب والغزو والـزواج  

السينما والتليفزيون والبعثات العلمية والدبلوماسـية واألدب والزيـارات   والصحف والراديو و

  -:أما مصادر وأسباب التغير الثقافي فهي .والسفر والجامعات 

  .التغير في البيئة يؤدي إلي التغير في الثقافة  - ١

 .االتصاالت بين الثقافات المختلفة  - ٢

 .اقية التغير يجلب معه تغيرات أخرى علي العناصر الثقافية الب - ٣

 .الفكر والمعتقدات  - ٤

 

  معوقات التغير الثقافي 
ال يحدث التغير بسهولة ويسر بل توجه معوقات كبرى تمنع حدوثه أو تعيقـه أو توجهـه   

  ومن هذه المعوقات . وجهة أخرى 

بمعنى أن جيل الكبار يحرص دائما علي إكساب جيل الصغار نمـط   :التداخل بين األجيال -١

ونظام قيمه ومعتقداته واستمرار هـذه الظـاهرة يـؤدي إلـي تخليـد      حياته وأسلوب معيشته 

المجتمعات لمواريثها الثقافية تخليدا قد يكون مطلقا كما يعوق حركة التغير التي كان يمكـن أن  

  .يحدثها الصغار في نموهم لو أنهم تركوا وشأنهم 
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 ١٠٥

لـذي يتمثـل فـي    يتصل بعامل تداخل األجيال عامل أخر هو الجمود الثقافي ا :الرجعية -٢

رجعية األفراد والجماعات وتتمثل الرجعية في الرضا باألشياء المألوفة والخوف من تغييرهـا  

بالجديد غير المعروف ومن أمثلة ذلك األفكار الجديدة التي تتصل باتجاهات النـاس الفكريـة   

األفكـار  ومبادئهم وقيمهم وأحكامهم في الحياة فإنها تواجه بالرفض أو المقاومة فتبقـى هـذه   

 .حائرة إلي أن يقتنع الناس بها فتذبل وتموت 

بمعنى عدم وجود الرغبة في التضحية الناتجة عن تغير  :الحرص علي المصلحة الخاصة -٣

في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية وقد يكون في تغير الحكومة مصلحة عامة 

ب ارتباط أوضاعهم بهذه الحكومـة وحرصـهم   للمجتمع ولكن هناك أفرادا يقاومون التغير بسب

 .علي مصالحهم الخاصة 

ونعني بها انطواء ثقافة المجتمع علي نفسها ويرجع ذلـك إلـي عوامـل     :العزلة الثقافية -٤

كثيرة منها عدم االحتكاك الثقافي نتيجة عدم االتصال بالمجتمعات األخرى ويكون ذلك بسـبب  

خاصة في المجتمع واالعتزاز بها كتراث له ميزاته القومية الرغبة في المحافظة علي التقاليد ال

أو راجعا ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية تراها الدولة ضرورية لمدى طويل أو قصـير  

  علي ثقافة المجتمعات األخرى وإنتاجها المادي والفكري  افهناك دول تحول دون انفتاح ثقافتهم

  

  

                                     

بيروت دار الفرقان ،  –تربية المجتمعات : التربية وثقافة المجتمع : إبراهيم ناصر  - ١

  . ١٩٨٣مؤسسة الرسالة 
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 ١٠٦

األصول االجتماعية والثقافية للتربية ، جامعة األزهر ، كلية : أعضاء هيئة التدريس   - ٢

 . ٢٠٠٤التربية 

األصول الثقافية للتربية ، القاهرة ، مكتبة محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ،  - ٣

  ١٩٨٣األنجلو المصرية 

مقدمة في التربية ، جدة ، المملكة العربية السعودية دار : محمود السيد سلطان   - ٤

 . ١٩٨٣الشروق 

األردن ، دار اليازوي العلمية  –التنشئة االجتماعية للطفل : سميح أبومغلي وآخرون  - ٥

  ٢٠٠٢للنشر والتوزيع 

محاضرات في أصول التربية ، الجزء األول ، كلية التربية : محمود عياد   أحمد - ٦

 . جامعة المنوفية ، د ، ث 

  

  

 

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  التـربـيـة والمجتـمـع
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 ١٠٧

   -: مقـدمـة * 

  تعريف المجتمع -٧

 عناصر المجتمع -٨

 تركيب المجتمع -٩

 أشكال المجتمع  - ١٠

 خصائص المجتمع  - ١١

 أهمية التربية للفرد والمجتمع  - ١٢

  أهمية التربية للفرد   - ب

 أهمية التربية للمجتمع -ب

  حاجات المجتمع والتربية -٧

  أسباب ضرورية التربية للفرد والمجتمع  -٨
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 ١٠٨

  الفصل الخامس

  التـربـيـة والمجتـمـع

   -: مقـدمـة * 

إن التربية ال يمكن أن تتم في فراغ وبالتالي فهي تعيش في مجتمـع ذلـك ألنهـا أداة    

تشكيل األفراد الذين ال يمكن لهم أن ينمو في عزلة وال يرجع هـذا إلـي أن    المجتمع في

األفراد اإلنسانيين يشكلون بيئة مناسبة تقدم الحماية واستمتاع فحسب ولكـن ألن هـؤالء   

األفراد يلعبون أيضا أدوار أكثر أهمية وهو أن وجودهم ضروري للعالقات التي يكونهـا  

نات الواقعية لذاته فالفرد النامي ليس مكتفيا بذاته له عالقته الفرد النامي معهم إذ هي المكو

باألفراد اآلخرين ولكن العالقات تدخل في ذات وجوده وفي جوهر شخصيته فالذات ليست 

  .شيئا في عزلة ولكنها دائما بالضرورة ذات في عالقة 

ـ  رة قـد ال  مما ال شك فيه أن المجتمع مدرسة كبيرة يتلقى فيها الفرد دروسا عملية كثي

يتيسر له أن يتلقاها في حياته من علي مقاعد الدراسة العادية ومن المجتمع يكتسب الفـرد  

ما لديه من السلوك وال يقف األمر عند هذا الحد بل إن الفرد يتلقى من المجتمـع دروسـا   

مختلفة األنواع والصور يصقل بها معارفه وخبراته المدرسية وبما أن الحيـاة ال تنقطـع   

ع الفرد عن الذهاب إلي المدرسة العادية فإن حياته فـي المجتمـع تعتبـر عمليـة     بانقطا

بما فيه مـن مهـن   ) المجتمع ( استمرارية للدراسة والبحث والتعليم في المدرسة الكبيرة 

وأدوات اتصال ووسائل توضيح وبما فيه من نظم تفرضها الدولة أو المؤسسـات العامـة   

وما اإلنسان إال مجموعة من القوى التي تظـل كامنـة   وتصقلها التجارب علي مر السنين 

  .حتى تظهرها التجارب علي السطح وتطلق سراحها الخبرات 
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 ١٠٩

قد فطنت المجتمعات الحديثة إلي أهمية التربية فأولتها كل االهتمام والعناية وخصصت 

ه فـي  لها المال والجهد وأعدت الخبراء والمتخصصين لذا تحتل التربية مكانا نافذا لم تحتل

أي عهد من العهود كما تحتله اليوم في عصر التحول والتقدم من المرحلة الصناعية إلـي  

الثورة المعرفية لهذا فإن رجال التربية في كل بقاع العالم يهتمون اآلن في العملية التربوية 

وما تؤدي إليه تلك العملية من خدمات للمجتمعات المتطورة علي أنه يمكن االعتماد علـي  

  .بية سواء في نشر أي فكرة أو رأي أو معتقد معين من هنا يتضح لنا خطورة التر

والمجتمع هو الوعاء الذي يحتوي التربية في داخله ومن ثم فإن التربية تتـأثر بـالمجتمع   

بتصوره أو بإطار حياته ومن أجل ذلك فإن فعالية برامج التعليم ال تتأتى من تلقاء نفسـها  

بقوانين خارجه عن طبيعته االجتماعية وعن ظروف الزمان  وال تفرض عليه من الخارج

  .والمكان الذي يعيش فيه هذا التعليم ولذلك يجب دراسة المجتمع وثقافته الخارجية 

ومعنى هذا أن التربية تعمل بالضرورة في ضوء نظام اجتمـاعي معـين يميـزه أفـراده     

ومن ثم فإن أي تربية تعبـر  ويختارونه من بين نظم اجتماعية أخرى لتحقيق أهداف معينة 

عن وجهة اجتماعية ألنها تعني اختيار نمط معين في األنظمة االجتماعية ومعنى هـذا أن  

محور الدراسة في التربية هو المجتمع فمنه تشتق أهدافها وحـول ظـروف الحيـاة فيـه     

ميكيـات  مناهجها إذ ال قيمة للفكر التربوي النظري إال إذا كان هذا الفكر مقترنا ببعض دينا

  .العمل التطبيقي فالبد أن يترجم الفكر إلي واقع اجتماعي 

   -: تعريف المجتمع  * 

المجتمع باختالف العلماء الذين تناولوا هذا الموضوع واختلفـت   فلقد اختلفت تعار ي

كذلك الختالف المفاهيم الثقافية كل جماعة أو اختالف العقيدة أو المبدأ أو الهدف الذي يسعون 

  تحقيقه من أجل 
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 ١١٠

بأنه جماعة من الناس يعيشون معا ويعملون سويا مـدة طويلـة   )  Society(المجتمع ويعرف 

بصفة منتظمة وتربط بينهم عالقات اجتماعية ولهم أهداف وموارد مشتركة يسـتخدمونها فـي   

إشباع حاجاتهم في إطار نظام اقتصادي ونظم اجتماعية تساعد علي إشباع احتياجات المجتمـع  

  .األساس يمكن اعتبار الدولة مجتمعا عاما  وعلي هذا

  -:ويمكن تحديد مقومات هذا المجتمع فيما يلي 

  .جمع من الناس تربطهم عالقات وتفاعالت اجتماعية  - ١

 .اشتراكهم في الموارد الطبيعية والخبرات القائمة في مجتمعهم  - ٢

مـل  وجود نوع من تقسيم العمل وتبادل المنفعة بين جماعاته بشكل يحقق التكا - ٣

 .الوظيفي في المجتمع 

 .وجود رغبات مشتركة بين أفراده  - ٤

 .وجود نظم اجتماعية تحدد العالقات بين أفراده  - ٥

ويرى ابن خلدون أن المجتمع هو المبدع وهو خالق الحضارة والمدنية ثم إن ابن خلدون في 

لنـاس   مقدمته أيضا يرى أن اإلنسان مدني بالطبع أي أنه ال يستطيع أن يعيش منعـزال عـن ا  

فهو كائن اجتماعي يشعر بالحاجة إلي سواه من الناس للتعامل معهم واالختالط بهم وإعطـائهم  

  .واألخذ منهم وهو في حاجة دائمة إلي بني جنسه إلشباع حاجاته األساسية والثانوية 

وينطلق المفهوم العلمي للمجتمع من نظرة تكاملية للمجتمع علي أنه مجموعـة مـن الـنظم    

التي تتفاعل مع بعضها وترتبط وتتعاون ارتباطا وتعاونا عضويا لتحقيـق أهـداف    االجتماعية

ولذلك فكمن خصـائص  .اجتماعية وفق منهج للتخطيط العلمي الشامل من أجل التنمية الشاملة 

  -:النظم االجتماعية في المجتمع ما يلي 

  .التشابك والتداخل في البنية وفي الوظائف بالذات  )١
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 ١١١

 .المتبادل بين النظم المختلفة في المجتمع التأثير والـتأثر  )٢

 .األخذ والعطاء المتبادل بين النظم  )٣

وكل نظام هو جزء من النظام الكلي في المجتمع وفي نفس الوقت فإن كل نظام جزئـي  

هو نظام كلي بالنسبة لعناصره وأجزائه التي تكونت فالنظام التربوي جزء من نظام كلي هـو  

يتكون بدوره من عدة نظم منها األهداف والكتب والمناهج المدرسـية  المجتمع والنظام التربوي 

  .والتالميذ والمباني واللوائح والقوانين المدرسية  واإلدارية والميثاق التربوي وهكذا 

  -:وتتضمن هذه النظرة المتكاملة للمجتمع ما يلي 

والمتكاملة  كل نظام اجتماعي له هدفه االجتماعي ضمن أهداف المجتمع العامة والكلية  ) أ

.  

 .التربية نظام اجتماعي ضمن هذه األنظمة وضمن النظام الكلي للمجتمع   ) ب

 .التربية تقوم بإعداد القوى البشرية لألنظمة االجتماعية المختلفة   ) ت

التربية تأخذ من ثقافة المجتمع وتعطيها وتغذي األجيال الجديدة علي ثقافـة المجتمـع     ) ث

 .وما تحدثه من تطوير فيها 

  :الف العلماء في تعريف مصطلح المجتمع لألسباب التالية ويعود اخت

تركيز العلماء علي عنصر أو أكثر في تعريفهم للمجتمع دون أن يتفق الجميع  - ١

 علي 

  .مجموعة من العناصر التي يمكن االستناد إليها 

 .اختالف وجهات النظر لدى العلماء في تعريفهم للمجتمع  - ٢

ي يمر به فقد تظهر أهميـة عنصـر أو   اختالف ظروف المجتمعات للتغير الذ - ٣

 .أكثر في فترة معينة من مراحل التغير االجتماعي 
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 ١١٢

وبالرغم من وجود االختالف في التعاريف جميعا إال أنها تتقاسم معا وتشـارك بعضـها   

بعضا في عناصر أساسية ورئيسية هي األفراد الذين يعيشون معا والمكان المعين لعيش هؤالء 

  ام معين يحدد عالقة األفراد بعضهم ببعض األفراد وقيم أو نظ

   -: عناصر المجتمع  * 

لكل مجتمع من المجتمعات عناصر أساسية تؤثر كليا علي حياة الجماعة فيه وتصبغهم 

بصبغة معينة وتشكلهم بشكل خاص ومن هنا فإن مشاكلهم تختلف وحل تلك المشـاكل يتنـوع   

ة صناعية حضرية أو جماعة تجارية لهـذا  بتنوع الجماعة سواء كانت جماعة فردية أو جماع

  :البد من ذكر العناصر األساسية المكونة لكل مجتمع وهي 

  األوضاع الطبيعية  - ١

 في المجتمع ) األفراد ( الناس  - ٢

 التنظيم االجتماعي  - ٣

  :األوضاع الطبيعية -١

إن لكل مجتمع أوضاعا طبيعية وجغرافية معينة تؤثر بها عوامل كثيرة وبالتالي تتكيف 

  :ياة الجماعة مع تلك البيئة الطبيعية وأهم هذه العوامل ح

ويشمل درجات الحرارة والبرودة والرطوبة والعواصـف والريـاح وكميـة     :المـنـاخ -أ

  .األمطار كل ذلك يؤثر علي نوعية الزراعة وحياة الجماعة 

  :حجم الجماعة المحيطة -ب

اعية أو الصـناعية ألن حجـم   ويقصد بذلك جماعة القرية أو المدينة أو المنطقة الزر

  .الجماعة يؤثر علي نوع الخدمات التي تقدم لهؤالء الجماعة وطبيعتها 

  :الطوبوغرافيا  -جـ
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ويقصد بذلك تخطيط األماكن وخاصة البلدان أو القرى ومعرفة تضاريس المنطقة بمـا  

اصـالت  فيها من سهول أو جبال أو وديان ألن ذلك له أهمية كبيرة في طرق االتصـال والمو 

  .وبالتالي في نوع المهن التي يمكن أن تهتم بها الجماعة 

  .نوع التربية ودرجة خصوبتها  -د

  .مصادر المياه واألنهار والحار  -هـ

  .من حديد  أو فحم أو بترول : المصادر المعدنية -و

المصادر الطبيعية من غابات وأشجار وما يعيش عليها من حيوانات ، كل ذلك لـه أثـر    -س

في تعامل الجماعة وفي حياة األفراد ويؤثر كذلك في أسلوب حيـاتهم ونظـرتهم للحيـاة     فعال

  .وآمالهم وأهدافهم 

  .الذين يعيشون في المجتمع ) األفراد ( الناس  -٢

فقد تختلف المجتمعات ذات الوضع الجغرافي المتماثل عن بعضها البعض الختالف في نمـط  

  .المجتمعات ألن للناس أثرا كبيرا في حياة الجماعة  الحياة وسلوك الناس الذين يقطنون تلك

ومن األمور الهامة والواجب معرفتها عن األفراد الذين يعيشون فوق بقعة واحـدة أو فـي   

  -:مكان واحد ما يلي 

ألن نظم المجتمـع تختلـف   :  " عدد السكان في المجتمع   - أ

  ".باختالف عدد أفراده وحاجاته 

بـه الشـيوخ واألطفـال     ويقصد: السن والتركيب الجنسي   -  ب

 .والذكور واإلناث 

الحالة الثقافية ومستوى التعليم ونسـبة األميـة والمشـاكل      -  ت

 .التربوية 
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أنواع المهن التي يحترفها القاطنون في المجتمع تعطي لونا   -  ث

 .معينا للصورة التي يكون عليها المجتمع 

األجناس والقوميات المختلفة الموجودة في المجتمع الواحـد    - ج

 .د تؤدي إلي اختالف في االتجاهات واألهداف التي ق

المستويات االجتماعية في المجتمع ووجود الطبقات يـؤدي    - ح

 .إلي ظهور حالة معينة من العالقات بين الجماعة الواحدة 

 :التنظيم االجتماعي -٣

ويقصد به الوحدات االجتماعية التي تقوم علي خدمة الجماعة في المجتمع الواحد وتكـون  

  .أفراد تلك الجماعة وهدفها مجابهة مشكالت الجماعة وسد حاجاتهم من تلك الوحدات  مكونة من

المؤسسات وتكون علي درجة كبيرة من الثبات واالستقرار ولها دستور خـاص كاألسـرة ،   -أ

  .والمدارس ، ودور العبادة ، واإلدارات الحكومية األخرى 

                                                            :                 الجماعات التي لها نظام خاص -ب

 " .كالغرفة التجارية ورابطة أصحاب المصانع " المنظمات الخاصة باألعمال والمهن  -١

 .النوادي الرياضية -٤.        النقابات بأنواعها -٣.      الجماعات الخيرية -٢

ا أنشئت لتأدية خدمات معينة ومحددة وقـد  الهيئات وهي جماعة مشكلة لها نظام خاص به -ج

مكتب الخدمات االجتماعية ، مراكـز اإلرشـاد   " تكون خاصة أو عامة مثل رابطة المكتبات 

  "الخ.........الزراعي ، جمعية الشبان المسيحية 

وهي منظمات أنشئت أساسا للكسب وقد تكون مشـروعا أو مشـاريع   : مشروعات خاصة  -د

  .من األفراد أو أنها تدار تعاونيا أو نقابيا   يديرها فرد أو مجموعة
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 ١١٥

جمعيات ال تتغير بنظام خاص وليس لها دستور وتقوم بتأدية خدمات معينة أنشـئت مـن   -هـ

  " .أجلها 

  :الشروط الواجب توافرها في المجتمع المتماسك 

أن يكون في المجتمع استمرار مادي أو شكلي أما االستمرار  - ١

المجتمع بعضهم ببعض لمـدة طويلـة مـن الـزمن أمـا       المادي فهو أن يتصل أعضاء

االستمرار الشكلي فمعناه أنه علي الرغم من التغير السريع نسبيا في أعضاء المجتمع فإن 

  .العادات والتقاليد في المجتمع تكون ذات طابع معين 

أن يكون لدى أعضاء المجتمع فكرة عن وجود هذا المجتمـع   - ٢

 .ومكوناته وخصائصه 

 .مجتمع تقاليد نتيجة لمرور الزمن أن تكون لل - ٣

أن يقوى الوعي الجمعـي وينمـو عـن طريـق االتصـال       - ٤

 .واالحتكاك بالمجتمعات األخرى 

أن يقوم في هذا المجتمع نظام محترم يضمن لألفراد سالمتهم  - ٥

 .وهويتهم 

   -: تركيب المجتمع * 

  -:تلخيصها بما يلي  إن كل مجتمع من هذه المجتمعات يتركب من أبعاد بنائية معينة يمكن   

  :البناء الطبيعي أو الفيزيقي -١

ويقصد به أن كل مجتمع يبنى علي طبيعة معينة ويؤثر به مؤثرات ليس لإلنسان يـد  

فيها ألنها موجودة في الطبيعة وتؤثر في المجتمع وثقافته ونظام حياته وما علي الجماعـة إال  
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حكم بهـا مثـل المنـاخ وطبيعـة األرض     التكيف معها أو محاولة حماية أنفسهم منها أو الـت 

  .وتضاريسها والمصادر الطبيعية فيها 

  :البناء السكاني -٢

ويقصد به جنس السكان أو دينهم أو نوعهم أو أصلهم أو تركيبهم ألعمري أو تـابعتهم  

عرب ،مسلمون ، يهود ، مسيحيون ، كبار السن أو صغار ، متعلمون ، أميـون ،  : مثال ذلك 

  .سكان أصليين وهكذا سكان مخيمات ، 

  :البناء المهني -٣

ففي بعض المناطق توجد صناعات معينة تؤدي إلي ظهور مهن معينـة أو أوضـاع   

خاصة تؤدي إلي ظهور مهن مناسبة لتلك األوضاع كالمدن التي تقع علـي شـواطئ البحـار    

ظـم  تؤدي إلي ظهور العاملين في البحار أو المنتجات أو الخدمات البحريـة وكـذلك فـي مع   

  .المناطق التي يوجد بها صناعات معينة 

  :بناء المؤسسات -٤

ويشمل ذلك نظام األسرة كمؤسسة اجتماعية والمـدارس وأمـاكن العبـادة ودوائـر     

الحكومة المختلفة  وتهم كل منها في معالجة مشاكل الجماعة وتتضح الفروق هنا مـن النظـر   

لما بان نظام األسرة في المدن التجاريـة  إلي نظام األسرة في الريف ونظام األسرة في المدن ع

  وهكذا .....يختلف عن نظام األسرة في المدن الصناعية أو الزراعية 

:                                                                                البناء الطبقي -١

ويات االجتماعيـة  ويقصد به نظام الطبقات في المجتمعات أو ما يسمى بنظـام المسـت  

والنظام الطبقي ظاهرة موجودة منذ فجر التاريخ وتختلف من مجتمع آلخر ولكنهـا جميعـا ال   

  )العليا ، والوسطي ، والدنيا ( تخرج عن وجود ثالث فئات طبقية هي 
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 : البناء التنظيمي  -ب

ويقصد به أساليب معالجة المشاكل التي تواجهها الجماعة ويتوقف ذلك علي أسـلوب  

لقادة أو القيادة التي تقوم بتنظيم حياة الجماعة وطبيعة تلك القيادة ونظام الحكـم السـائد فـي    ا

  الخ........ديموقراطيا أو جمهوريا ، أو ملكيا أو أميريا أو شيوعيا  : المجتمع 

   -: أشكال المجتمع  * 

  :لتالية يرى بعض علماء االجتماع أن المجتمع يمكن أن يحتوي علي األشكال الرئيسية ا

:                                                                                              الجماعات األولية -أ

تعتبر الجماعات األولية الجماعات التي يحتك بها الفرد وينتمـي إليهـا ومـن هـذه     

ته عن طريـق الجـوار أو   الجماعات األولية أسرة الطفل أو األسر األخرى التي ترتبط بأسر

التي ينتمـي إليهـا الطفـل أن هـذه     ) شلة اللعب ( القربى كما ينطبق ذلك علي زمرة الرفاق 

الجماعات األولية هي جماعات صغيرة نسبيا وتقوم فيها عالقة األطفال فيما بينهم علي أسـاس  

تأثير كبير فـي   المواجهة المباشرة في هذه الجماعات وعلي الرغم من أن الجماعة األولية لها

حياة الطفل  وتكاد تحدد معالم شخصيته في المستقبل بل هي كذلك كما يقول علماء الـنفس إال  

  .وأهداف  طانه بالمقابل هناك حدودا لما يمكن أن يحققه أعضاء الجماعة من منا ش

هو عبارة عن تنظيم اجتماعي أو نسق اجتمـاعي يحتـوي علـي     : المجتمع المحلي -ب

  ألسر والوحدات االجتماعية األخرى والتي تعتمد الواحدة منها علي األخرى مجموعة من ا

وفي المقابل فـان  . اعتمادا متبادال في سبيل إشباع الجزء األكبر من حاجاتهم اليومية 

هناك اختالفا بين المجتمعات المحلية سواء أكان هذا االختالف كميا أو كيفيـا فـبعض هـذه    

شمل عددا محدودا من األسر والوحدات االجتماعيـة كمجتمـع   المجتمعات صغير نسبيا فهو ي

القرية أو البادية وبعضها يتألف من آالف األسر ويحتوي علي وحدات اجتماعية تتبادل المنافع 
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وتعتمد علي بعضها البعض كمجتمع المدن الكبرى والعواصم ومن ناحية أخرى فـان بعـض   

معنى إن أفاد المجتمع المحلـي متميـزون   هذه المجتمعات يمتاز بدرجة عالية من التخصص ب

بخط إنتاجي معين وعلي سبيل المثال فان هناك مجتمعات محلية تركزت حـول آبـار الـنفط    

  .وبعضها حول مناجم الحديد والفحم 

:                                                                                          الجماعة العارضة  -ج

هي الجماعة التي ال يوجد بين أفرادها وعي مشترك وهي جماعة غير مستقرة وغير مقصودة 

وتلقائية كالعابرين في الطريق أو المجتمعين في دار السينما أو السكة الحديدية أو حفل سـاهر  

  .أن ينفضوا  أو ندوة خطابية أو محاضرة عابرة وهؤالء ال يلبثون بعد انتهاء لقاءاهم العابرة

  الهيئات االجتماعية  -د

يمكن أن نضرب عليها أمثلة كثيرة مثل األحزاب السياسية ، الجمعيـات التعاونيـة ،   

  .الجمعيات الخيرية ، األندية ، إتباع المذاهب الدينية ،االتحاد العام لعمال النقل 

   -: خصائص المجتمع -أ

خصائصـه فكـل مجتمـع مـن      يحتاج المجتمع إلي التربية كذلك لكي يحافظ علـي 

  : المجتمعات خاصيته التي يرغب في المحافظة عليها ومن هذه الخصائص 

:                                                                             الخاصية الذاتية والهوية-١

المجتمع وهذه الخاصية موجودة في المجتمع ككل وفي كل المنظمات التي تتكون منها 

بل كل إنسان به قوة تبعث من داخله المحافظة علي نفسه ماديا ومعنويا وهذه الخاصية تنـدفع  

المجتمعات إلي تربية الصغار لكي تحافظ علي مقوماتها الثقافية وثقافتها الخاصة وتحتل جيـل  

مكان جيل فال يخلى المجتمع لجماعة أخرى وتدفع أسرار إلي العمل علي أن يفهـم الصـغار   

  .الجماعة وطرق المحافظة عليها حتى ال تذوب أو تفنى 
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 ١١٩

أفراده وتـزودهم بوسـائل    ةكل مجتمع يرغب في أن يحتفظ بهويته ويعمل علي تهيئ

النضال والتعامل مع بقية أفراد المجتمع وبفكرة الوالء له ومن ثم فان التربيـة عمـل تحتمـه    

  .الضرورة االجتماعية إال الرغبة 

                                                                          :خاصية االستمرار -٢

وهذه الخاصية ال تتحقق باستمرار أفراد الجماعة الن سنة الحياة األساسية تقتضي بان   

بـل يتحقـق   ) كل نفس ذائقـة المـوت   ( يولد كل فرد في المجتمع ومصيره المحتوم الموت 

اعة وأنماط التفكير ال تنتقل عبـر األجيـال انتقـاال حـدوديا أو     باالستمرار أساليب حياة الجم

غروري أي بالوراثة فان المجتمع يحتاج إلي التربية لنقل قيمته وإعادته منظمـة إلـي جيـل    

. الصغار الذين يولدون وهو ال يدركون شيئا من مهارات ومعارف  وعادات وقـيم الجماعـة   

لجماعة ومهارة المحافظة عليهـا وتكسـبه علومهـا    فالتربية تكسب كل جيل مهارة الحياة في ا

وبذلك يوجد أفراد يحذقون مهارات الجماعة وطريقة الحياة فيهـا ويبقـى المجتمـع ويسـتمر     

وهكذا .باستمرار قيمة مثلنا األعلى جيال وراء جيل علي الرغم من اختفاء األفراد تابعا للموت 

قدار ما تتوقف علي التربية التـي يـتمكن   نجد إن خاصية االستمرار ال تتوقف علي التناسل بم

المجتمع من أن ينقل من خالل مؤسسته المختلفة والتراث الثقافي الذي يحـرص عليـه جيـل    

  .الكبار اشد الحرص فيرغب بإخالص في نقله إلي جيل الصغار لتستمر الحياة 

                 :                                                خاصية التقدم والتطور -٣

أن كل جماعة من الجماعات تسعى إلي أن ترفع مستوى الحياة فيها ترقى إلي مستوى العصر 

الذي يعيش فيه علي أن يكون ذلك في إطار قيمتها ومثلتها العليا وهذا ال يأتي إال بالتربية التي 

 .لوالها لنزلت المجتمعات وربما مسحت من الوجود 

   -: مجتمع أهمية التربية للفرد وال
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 ١٢٠

   -: أهمية التربية للفرد -أ

التربية ضرورة فردية من جهة وضرورة اجتماعية من جهة أخرى فال يستطيع الفـرد         

االستغناء عنها وال المجتمع أيضا وكلما يرقى اإلنسان ويتحضر ازدادت حاجته إلـي التربيـة   

النتماء االجتماعي وتشبه حاجته وأصبحت شيئا ضروريا ال كماليا فالتربية تحقق للفرد عملية ا

إلي التعامل مع أفراد المجتمع والمجتمعات األخرى وتحقق له االستمرار النفسي حيث يشـعر  

باالنتماء واالنضمام إلي جماعة تقبله ال نفاقه مع أعضائها في كثير من القيم واالتجاهات مـع  

تماما عن إشباع أي حاجة من  غيرها مما تكسبه األفراد اآلخرون والوليد البشري يولد عاجزا

  .حاجاته األساسية أو توفر األمن والحماية لنفسه 

فالفرد يحتاج إلي التربية ألنه يولد مختلفا من النضج والنمو ويظل فترة طويلة ال يملك         

ما يعنيه علي رعاية نفسه والتفاعل مع غيره أي إن الوليد يحتاج إلي كل عناية جسمية ونفسية 

عية من جانب الكبار المحيطين به والذين يطبعونه علي حياة الجماعة ومما يزيـد مـن   واجتما

حاجة الفرد إلي التربية إن البيئة اإلنسانية والمادية تتعاقـد مـع الـزمن وتشـبع عناصـرها      

ومكوناتها فرصيد الجنس البشري من المهارات واألفكار مما جعل الفرد في حاجة إلي كثيـر  

عينه علي التكيف مع البيئة والتوافق مع ظروف الحياة المتغيـرة المتجـددة   من الخبرات التي ت

  :وهكذا تتضح ضرورة التربية وأهميتها بالنسبة للفرد وذلك لألسباب التالية 

وهذا سبب واضح بين حديثي والدة األفـراد علـي   : العلم ال ينقل من يل آلخر بالوراثة  -١

هم الخالية من أي اثر للمعلومات والمعـارف وبمعنـى   اختالف مستويات آبائهم الثقافية وعقول

آخر فان الثقافة ليست مورثة بيولوجيا كلون العين وطبيعة الشعر والقدرات الخاصـة يرثهـا   

األبناء عن اآلباء دون عناء وإنما هي ميراث اجتماعي  كافحت األجيال البشـرية المتالحقـة   

ما أراد جيل الكبار نقل تراثـه الثقـافي إلـي    الكتسابه وحفظه عبر السنين بالجهد والعرق إذا 
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الصغار فالبد له من عملية تربية تساعد في هذا األمر ومن هنا تبرز أهميـة التربيـة للفـرد    

وحاجتهم إليها وقد أكدت أقوال العلماء المربين الكثيرة هذه األهمية التي تتمتـع بهـا التربيـة    

ال العلماء لصار النـاس مثـل البهـائم أي أنهـم     لو" وحاجة األفراد إليها يقول اإلمام الغزالي 

  " .بالتعليم يخرجون الناس من حد الهمجية إلي حد اإلنسانية 

يمتاز الطفل البشري بأنه مخلوق ضعيف : الطفل البشري مخلوق كثير االتكال قبل التكيف -٢

طـول  كثير االعتماد علي أفراد من بني جنسه بمقارنته مع صغار الحيوانات األخـرى فهـو أ  

الكائنات الحية طفولة وهذا راجع إلي انه يولد قبل أن يتم نضجه واكتمال قدرته علي مواجهـة  

الحياة كالحيوانات األخرى فتتلقاه البيئة وتساعد ه في تحقيق النضج وضعف الطفـل البشـري   

ترافقه خاصية أخرى من مرونته أو قدرته علي التكيف السريع كما نما وترعرع بالمقارنة مع 

حيوانات األخرى التي تقف عند حد ال تتجاوزه ونظرا لهاتين الخاصتين في الطفل البشـري  ال

فانه يحتاج إلي كثير من الرعاية وتوجيهه حتى يعتمد علي نفسه ويسهم في تحسـين مجتمعـه   

 .ومدرسته هي التي تقوم بهذه المهمة الصعبة والخطيرة 

د الطفل البشري في بيئة معقدة ماديا واجتماعيا يول :البيئة البشرية كثيرة التعقيد والتغيير -٢

وروحانيا يصعب عليه التكيف معها كما ارتقى المجتمع البشري وازدادت البيئة تعقيدا واتساعا 

ومشكالت وازدادت حاجة الفرد بالتالي إلي التربية لتبسيط البيئة وحل مشكالتها والتكيف معها 

لفرد حاجته إلي التربية ولذا فواجـب المـدرس إعـداد    أم تغيير البيئة السريع فهو مما يزداد ا

الناشئين لعالم اليوم والغد معا عن طريق تعودهم والمرونة في أفكارهم وعملهم واحتياجـاتهم  

ليكونوا قادرين علي تكيف أنفسهم تبعا للتغير الذي يجري حولهم فـي شـتى نـواحي الحيـاة     

ين علي التفكير المستقل وحـل مشـكالتهم   وبمعنى آخر فان واجب المعلمين أن يعودوا الناشئ
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بنـيكم علـي     ابأنفسهم إال أن يلقونهم حلوال  جاهزة وقد قال اإلمام علي بهذا المعني ال تعودو

 .أخالقكم فإنهم مخلوقون في زمان غير زمانكم 

                                                          :أهمية التربية للمجتمع  -ب

ي تمكن المجتمع من أن يرى نفسه ويراجع ذاته ويبحث أوضـاعه سـعيا وراء   هي الت

التجديد وتمكن كل جيل من أن يتناول ما تصل إليه من تـراث ثقـافي باإلضـافة والحـذف     

  .                                                 والتغيير فيه والتصحيح والتطوير 

لي التربية التي تمكن كل جماعـة مـن أن تنتقـد    والحضارة اإلنسانية تدين بوجودها إ

نظامها وتصلح عيوبها وتعالج مشكالتها وتواجه التحديات المختلفة التـي تواجههـا فالتربيـة    

ضرورية من ضروريات الحياة وخاصة في المجتمعات النامية إذ تعد األفراد الذين لديهم مـن  

ية ما يمكنهم من العمـل علـي أن يلحـق    القيم الخليقة والمهارات االجتماعية والطاقات الفكر

مجتمعهم بركب الحضارة الدائب السعي السريع الخطوة وهي الزمة لنهوض الفرد والمجتمـع  

ورقيهما حيث أنها الوسيلة لبناء البشر وتزويد األفراد تبعا ألعمـارهم وقـدراتهم ومسـتويات    

  بواقعهم  اكتشاف آفاق جديدة تنهضنضجهم بالمواقف التي تنمي العقلية االبتكارية التي تمكنهم من 

فالمجتمعات تعتمد اعتمادا حياتيا علي التربية إذ هي وسيلة بقائه واسـتمراره وتثبيـت   

أهدافه ومفاهيمه واتجاهاته وصنع مستقبله وبناء قوته السياسية واالجتماعية ولذلك فال عجـب  

  . يثة أن يكون علي راس البرامج والمشروعات التي تضطلع بها الدول الحد

   -: حاجات المجتمع التربوية * 

إذا كانت األسس النفسية متعلقة بالفرد وامكاناته  فان األسس االجتماعية لتربية تتعلـق  

بطبيعة المجتمع وحاجاته وتلك هي الناحية االجتماعية من التربية والتي تنظر إلي أن الغرض 

لة منسجمة بصرف النظر عن عالقـة  من التربية ال ينحصر في تنمية امكانات الفرد تنمية كام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٣

ذلك بالمجتمع كما يرى علماء النفس ولكن الغرض من التربية باإلضافة إلي االهتمام بـالفرد  

  .هو االهتمام بالمجتمع وسد حاجات المجتمع 

  :أما حاجة التربية للمجتمع فتظهر فيما يلي 

افي مـن الضـياع فـان    فإذا أراد المجتمع حفظ تراثه الثق: االحتفاظ بالتراث الثقافي  - ١

  .الطريق إلي ذلك يكون بنقل هذا التراث إلي األجيال الناشئة عن طريق التربية 

يجب علي اإلنسان أال يكتفي فقط بالمحافظة علي تراثه الثقافي : تعزيز التراث الثقافي  - ٢

بالرغم من محتوياته فبالرغم من أن محتويات هذا التراث تكون غزيـرة وواسـعة إال   

مكن إن تخلو من بعض العيوب وعلي كل جيل أن ينفي تراثـه الثقـافي مـن    أنها ال ي

العيوب التي علقت به وعجز الجيل القديم عن إصالحها والتربية هنا هي القادرة علي 

 .إصالح هذا التراث من عيوبه القديمة

ويعتبر بعض المربين أن حاجات المجتمع ست في األساس تمثل كل منهـا ناحيـة مـن    

الناحية الخلقية ، والناحية المهنيـة ، الناحيـة العائليـة ،    : اة االجتماعية وهي هنا نواحي الحي

  .الناحية الوطنية ، الناحية االستجمامية والصحية

يقصد بها التمسك بالمبادئ والقيم التي توارثها اإلنسان عبر  :الحاجة إلي التربية الخلقية  -١

  .رذائل المتفق عليها في ثقافة المجتمع األجيال والتمسك بالفضائل واالبتعاد عن ال

وهي حاجة ملحة لمسايرة النهضة الصناعية التـي أثـرت    :الحاجة إلي التربية المهنية  -٢

تأثيرا كبيرا في التربية والتعليم وواجب التربية في هذا المجال أن تهتم بالمهن عامـة وعلـي   

توفر الطاقات الالزمة لذلك من مدارس مختلف أنواعها ويتجلى ذلك باالهتمام بالتعليم المهني و

  .ومدرسين ومدربين وخبراء 
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 ١٢٤

إن منشأ المجتمع وأساسيه هي العائلة وهي اصغر وحـدة    :الحاجة إلي التربية العائلية  -٣

اجتماعية ينبض في عروق أفرادها دم واحد ولكن وظيفة العائلة قد اختلفت عنها في العصـور  

ئف تقريبا وترضى جميع الحاجات ولكنهـا فـي المجتمـع    فقد كانت تقوم بكل الوظا ةالماضي

الحديث نظرا لمتطلبات الحياة الكثيرة ال تستطيع القيام بكل متطلبات الحياة فنشأت المؤسسـات  

  .االجتماعية األخرى ولكنها ال تزال تقوم ببعض وظائفها األساسية كتربية النشء وتثقيفهم 

عر الناس بالحاجة إلي إعداد المواطن الصالح منذ لقد ش : الحاجة إلي التربية الوطنية  -٤

  أقدم العصور واألزمان 

كلما ارتقى اإلنسان في سـلم الحضـارة ازداد وقـت     :الحاجة إلي التربية االستجمامية - ٥

فراغه فالقوانين واالختراعات الحديثة إذ تعمل علي تخفيض أوقات الشغل وكلما توافرت لـدى  

صار لزاما عليه أن يتعلم كيف يستفيد منها لكي ال تـذهب ضـياعا    المرء هذه األوقات الثمينة

وال تكون مدعاة للبطالة والفساد الن الحياة ليست كلها عمل والبد من أوقات فـراغ يقضـيها   

اإلنسان للترويح عن نفسه وتجديد طاقاته وإبهاج حياته فالعمل المستمر المتواصل يؤدي إلـي  

البد من وجود وقت للترويح لكي يستعيد اإلنسان نشـاطه مـن    العناء الشديد ثم االنهيار لذلك

 وهناك أنواع كثيرة مـن األنشـطة الترويحيـة منهـا االجتمـاعي أو الفنـي أو الرياضـي       جديد 

  .وغيرها .......

األمة القوية وحدها هي التي تستطيع أن تخلـق حضـارة    :الحاجة إلي التربية الصحية  – ٦

الفرد القوي وحده هو الذي يستطيع أن يحقق إمكانياته إلي أقصى راقية وتحافظ عليهما كما أن 

مداها فالصحة نعمة من نعم اهللا والمرض حالة يفقد بها اإلنسان لذة الحياة فان يكـون الفـرد   

مخلوقا صحيح الجسم أو متطلبات النجاح في الحياة وان تتألف األمة من أفراد أصحاء األجسام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٥

إن الصحة بأوسع مفاهيمها من ضـروريات الحيـاة الفرديـة     .أول شروط الفالح في حياتها 

  .واالجتماعية 

   -: أسباب ضرورية لتربية الفرد والمجتمع * 

وبناء علي ما تقدم يمكن القول بان التربية ضرورية وهامة بالنسبة للفرد والمجتمع وذلـك  

  :لألسباب التالية 

وأصبحت ال تقل من حيث األولويـة   :التربية استراتيجية قومية كبرى لكل شعوب العالم -١

عن أولوية الدفاع واألمن القومي ذلك أن رقي الشعوب وتقدمها وحضارتها تعتمد علي نوعيـة  

األفراد وليس عددهم ولتزايد أهمية التربية فان حياة الشعوب أصبحت تمثل اهتماما قوميا لكـل  

الجهود المحليـة دون توجيـه    الحكومات وال يمكن ألي حكومة أن تترك ميدان التربية لتتواله

  .قومي منها ومن هنا يتضح أن التربية أصبحت تمثل عصب الحياة للشعوب 

فالعنصر البشري أهم ما تمتلكه أي دولـة  :أنها عامل هام في التنمية االقتصادية للشعوب -٢

مـن   وقد تؤكد الدور الهام الذي تقوم به التربية في زيادة الدخل القومي وأصبح ينظر للتربيـة 

الناحية االقتصادية علي أنها استثمار قومي للموارد البشرية وللتربيـة در هـام فـي تنشـيط     

 .المؤسسات الصناعية واإلنتاجية من خالل تطوير المعرفة وأساليب العمل واإلنتاج 

للتربية دور هام في التنمية البشرية لألفراد من حيث  :إنها عامل هام في التنمية البشرية -٣

فرادا في عالقة اجتماعية تفرضها عليهم أدوارهم المتعددة في المجتمع كالقيـام بـدور   كونهم أ

والقيـام بالواجبـات التـي تفرضـها هـذه       تالمواطنة الصالحة القادرة علي تحمل المسؤوليا

المواطنة وممارسة الحقوق والواجبات القومية واالجتماعية والقيام بـدور األب واألم ونجـاح   

 .قف علي درجة النضج التربوي هذه األدوار يتو
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 ١٢٦

فهناك مثل يقول كلما تعلـم اإلنسـان زادت   :إنها ضرورة إلرساء الديموقراطية الصحيحة -٤

حريته هذا يعني ارتباط الحرية بالتعليم فالتعليم يحرر اإلنسان من قيـود العبوديـة والجهـل    

ية التربيـة فـي تكـوين    والحرية  يمكن أن تعمل في ظل األمية أو الفقر الثقافي وهذا يبز أهم

 .المواطن الحر المستنير القادر علي المشاركة 

فالتربية عامل هـام فـي    :إنها ضرورية للتماسك االجتماعي والوحدة القومية والوطنية -٥

توحيد االتجاهات الدينية والفكرية والثقافية لدى أفراد المجتمع وهي بهذا تساعدهم فـي خلـق   

 .اعل وتؤدي إلي ترابطهم وتماسكهم وحدة فكرية تساعدهم علي التف

ويقصد بـالحراك االجتمـاعي أو التنقـل     :أنها عامل هام في إحداث الحراك االجتماعي -٦

ترقى األفراد وتقدمهم في السلم االجتماعي والتنقـل إمـا أن    Social   Mobilityاالجتماعي 

شخص أو جماعة أخـرى   يكون أفقيا وهو اتنقال الظاهرة الثقافية من الشخص أو الجماعة إلي

متشابهين أو متطابقين وراسيا إذا مرت هذه الظاهرة الثقافية من أعلى إلي أسفل أو من أسـفل  

إلي أعلى وقد يكون هناك تنقل توسطي إذا ظلت مراكز الناس ومواضعهم عند التنقـل غيـر   

ماعة أخرى لهـا  محددة وبالنسبة للفرد يكون التنقل أفقيا   إذا انتقل من جماعة اجتماعية إلي ج

نفس المستوى وراسيا إذا انتقل من جماعة أدنى أي جماعة أعلى أو العكـس ويتـأثر التنقـل    

 :االجتماعي بالظروف واألسباب التالية 

حيث يسهل عملية انتقال األفراد من أدنى السلم إلي أعاله أو العكـس   :التغير االجتماعي -أ

  .الطبقية الضيقة  كما يعمل علي فتح الطبقات وإزالة التحديدات

فكلما زادت وسائل االتصال بين الناس وبين الجماعات كلما شجع هذا  :وسائل االتصال -ب

 .علي التنقل االجتماعي والعكس صحيح 
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وهو العامل الثالث المؤثر في عملية الحراك االجتماعي فكلما اتسع نطاق  :تقسيم العمل-جـ

فان ذلك يخلق ظروفا تعوق االنتقال السهل من تقسيم العمل وتنوع التخصص إلي درجة معقدة 

طبقة إلي أخرى داخل المجتمع وربما كان تقسيم العمل والتخصص احد العوامل الهامـة فـي   

وتلعب . المجتمع الحديث التي أدت إلي خلق التمايزات بين الناس وتصنيفهم ي فئات وطبقات 

تزيد من نوعية الفرد وترتفع بقيته ومن التربية دورا هاما في التقدم والحراك االجتماعي ألنها 

ثم يتحسن دخله ويزداد بمقدار ما يجيد من مهارات ومعرفة ويترتب علي زيادة دخله تحسـن  

 .وضعه االقتصادي واالجتماعي 

فالدولة العصرية تعني الدول التي تعيش عصـرها   :إنها ضرورية لبناء الدولة العصرية  -٧

تع فيها الفرد بالحياة الحرة الكريمة ويرفرف علي جوانبهـا  علي أساس من التقدم العلمي ويتم

  . أعالم الرفاهية و العدالة االجتماعية  
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بيروت  ، دار الفرقان   –تربية المجتمعات : التربية وثقافة المجتمع : إبراهيم ناصر  - ١

  . ١٩٨٣، مؤسسة الرسالة 

ة في التربية ، جدة ، المملكة العربية السعودية دار مقدم:  محمود السيد سلطان  - ٢

 . ١٩٨٣الشروق 

 –القاهرة : تأمالت في علوم التربية كيف نفهمها : علي خليل أبو العنين وآخرون  - ٣

 . ٢٠٠٤الدار الهندسية ، 

 . ١٩٩٥أصول التربية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، : إبراهيم عصمت مطاوع  - ٤

ل في أصول التربية  ، األصول السياسية واالقتصادية فصو: عطية محمد شعبان  - ٥

 . ٢٠٠٦كلية التربية  –جامعة المنوفية  –واالجتماعية 
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  الفصل السادس

  التربية والتنشئة اإلجتماعية

   -: مقــدمــه  * 

  مفهوم التنشئة اإلجتماعية  - 

 أهداف التنشئة اإلجتماعية - 

 أهمية التنشئة اإلجتماعية  - 

 ص التنشئة اإلجتماعية خصائ - 

 خطوات التنشئة اإلجتماعية - 

 أشكال التنشئة اإلجتماعية - 
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 شروط التنشئة اإلجتماعية - 

 عناصر التنشئة اإلجتماعية - 

 عالقة التربية بالتنشئة اإلجتماعية - 

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  التربية والتنشئة اإلجتماعية

   -: مقــدمــه  * 

الفعل وينشئ عالقات إنسانية مع أفراد من يتدرج كل طفل إنساني فى مجتمع متكون ب

هذا  المجتمع لهم عاداتهم وتقاليدهم وأنماط سلوكهم وطرق قيامهم باألعمال المختلفة ونظرتهم 

إلى األمور ومشاعرهم وأحاسيسهم وقيمهم وعاداتهم  ، وعلى مدى سنوات قليلـة يكـون قـد    

ت لشخصيته  وذلك عـن طريـق   اكتسب معظم هذه الطرق والعادات والقيم والمبادئ كمكونا

  بين هذا الطفل وبين بيئته اإلجتماعية فى كليتها  ىالتفاعل واإلجتماع

تعتبر التنشئة اإلجتماعية من العمليات األساسية فى حياة اإلنسان وتكمن أهميتها فـى    

أنها تقوم بتحويل الفرد من مخلوق ضعيف عاجز إلى شخصية قادرة على التفاعل فى المحـيط  

الذى يحتويه  كما تساعد الفرد على االنتقال من األتكالية المطلقة واالعتماد علـى   ىماعواإلجت
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 ١٣١

األخرين والتمركز حول الذات فى المراحل األولى من عمره إلى االستقاللية واالعتماد علـى  

  .النفس عبر المراحل االرتقائية من عمره  

لى درجة كبيرة مـن األهميـة   وتعد التنشئة اإلجتماعية فى مرحلة الطفولة والشباب ع  

عاداتـه  سواء بالنسبة للفرد نفسه أو بالنسبة للمجتمع ففيها يتم رسم مالمح شخصية الفرد ، وتتشـكل  

السلوكية  واتجاهاته وقيمه وتنمو ميوله واستعدادته وتتفتح قدرته وتتكون مهاراته وتكتسب أنماطه

تماعى والوجدانى وفقا لما تسـاهم بـه   وخاللها أيضاً يتحدد مسار نموه العقلى والنفسي واإلج

  . مؤسسات التنشئة اإلجتماعية واألسرة النظم التعليمية دور العبادة األندية وسائل اإلعالم 

ومن ثم فلكل منها أهميتها الخاصة بها بيد أن النظم التعليمية تلعب أهم األدوار وأقواها 

عـاملون فيهـا توسـيع دائـرة التفاعـل      تأثيراً فى حياة األفراد لذا يحرص القائمون عليها وال

للفرد من جميع أفراد النظام التعليمي وخاصة المعلمين باعتبـارهم القـدوة لـه  ،     ىاإلجتماع

والنموذج السلوكى فضالً عن أنه يتأثر بالمنهج الدراسي فيزداد  علمـاً وثقافـة ، بالمعـايير    

ر وبالتالي يصبح فـرداً مكتمـل   واألدوار اإلجتماعية وضبط النفس والتوفيق بين حاجاته الغي

النمو له شخصيته  المميزة التى تمكنه من أن يستمتع بحياته فى توافق مع نفسه ومجتمعه ومن 

  . ثم تتحقق أهداف التنشئة اإلجتماعية 

يكتسب الطفل من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية مع أسرته وغيرها من المؤسسـات    

ية فى المجتمـع ، اللغـة والعـادات والمعـانى والمواقـف      المناط بها مهمة التنشئة اإلجتماع

واألساليب المرتبطة بإشباع الحاجات والرغبات كما ينشأ لدى الطفل فى هذه العمليـة القـدرة   

  .على توقيع ردود فعل اآلخرين تجاه بعض مطالبه وسلوكه  

   -: مفهوم التنشئة اإلجتماعية  * 
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 ١٣٢

كثيـر مـن علمـاء الـنفس والتربيـة واالجتمـاع       شغلت التنشئة اإلجتماعية اهتمـام ال     

واألنثروبيولجى مما أدى إلى تنوع تعريفاتها وبالرغم من تعددها فإنه يمكن تصنيفها وفقاً لمـا  

يمثل موضوع التنشئة اإلجتماعية واحدا من الموضوعات الهامة التى أوالهـا علمـاء   : يأتى 

تطلبـت الـدواعى واالعتبـارات    الواضح على اختالف تخصصـاتهم وقـد   التربية اهتمامهم 

  . األكاديمية هذا االهتمام ومبرراته 

إلى العملية التى يتعلم بواسـطتها أو مـن خاللهـا     يشير مفهوم التنشئة اإلجتماعية  

األفراد قيم ولغة المجتمع والسلوك المتوقع منهم كأعضاء فى المجتمع ويتم ذلـك مـن خـالل    

   .األسرة أو المدرسة وحتى زمالء الرفاق 

من أهم العمليات اإلجتماعية التى تحـدث    Socialication وتعتبر عملية التنشئة اإلجتماعية

فى المجتمع وينظر علماء االجتماع إلى هذه العملية على أنهـا التـى عـن طريقهـا تتكـون      

  .الشخصية اإلنسانية 

 ولذلك تعرف التنشئة اإلجتماعية على أنها عملية يكتسب الفرد عـن طريقهـا الـذات   

اإلجتماعية ويتكون بناء الشخصية ، كما أن المجتمع تنتقل ثقافته من جيل إلى آخر عن طريق 

  . هذه العملية 

لإلنسان أو هى العملية التـى   ىعلى أنها التطبيع واإلجتماع وتعرف التنشئة اإلجتماعية أيضاً

ولده إلى كائن تساعد على بناء الشخصية التى بمقتضاها يتحول الفرد من كائن بيولوجى عند م

  إجتماعى يكتسب خبراته وتجاربه من سبقوه إلى الحياة ويؤثر ويتأثر المجتمع الذى يعيش فيه  

بأنها العملية التى يتمكن الفـرد مـن خاللهـا مـن      وتعرف التنشئة اإلجتماعية أيضاً

اكتساب المعايير اإلجتماعية الخاصة بمجتمعه فى أى وقت وتساعدهم علـى تنميـة قـدراتهم    

  . والعاطفية  جة كافية وتساعدهم على األداء وخاصة فيما يرتبط بالنواحى الجسمية واالقتصاديةدر
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بأنها العملية التى بواسطتها يتعلم اإلنسـان طـرق    ويمكن تعريف التنشئة اإلجتماعية  

وسبل العيش فى المجتمع أو الجماعة البشرية وتشتمل هذه العملية على أنـواع عديـدة مـن    

  . التربية 

العملية التي يتم من خاللها التوفيق بين دافع الفرد ورغباته الخاصـة وبـين مطالـب    "  -

  " .واهتمامات اآلخرين والتي تكون متمثلة في البناء الثقافي الذي يعيش فيه الفرد 

العملية التي توجه الفرد إلي ضروب السلوك المالئمة من منظور المجتمع الذي يعـيش  " -

 " .غير مرغوبة أو مالئمة وكفها فيه والنائي به عن أخرى 

العملية التي يكتسب الفرد بموجبها الحساسية للمثيرات االجتماعية كالضـغوط الناتجـة   "  -

عن حياة الجماعة والتزاماتها  وكيفية التعامل والتفاهم مع اآلخرين وأن يسلك مثلهم أثناء 

 " . االستجابة للمثيرات المختلفة 

ي التفاعل االجتماعي وتهدف إلـي اكسـاب الفـرد سـلوكا     عملية تعلم وتعليم تقوم عل"  -

واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافـق   اومعاييره

 " .االجتماعي معها وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية 

ـ "  - ام بـأدواره  عملية تعلم قائم علي التفاعل االجتماعي تكسب الفرد سلوكا يمكنه من القي

 " .االجتماعية وفق توقعات أعضاء جماعته واالستجابة للضوابط الداخلية والخارجية للسلوك 

العملية التي بواسطتها يتم تعلم وتعليم أعضاء الجماعة الجدد المشاركة الفعالة التي تجعل " -

 " .الفرد قادرا علي النشاطات االجتماعية للجماعة 

ل االجتماعي للمعايير واألدوار واالتجاهات وهي عملية نمو تعلم الفرد من خالل التفاع"  -

 "   فالفرد يتحول من تمركزه حول الذات إلي فرد ناضج يدرك معنى المسئولية االجتماعية 
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وهكذا ومن خالل ما سبق يمكن القول أن التنشئة االجتماعية عملية إنسانية أي تخـص        

دث داخل الجماعات البشرية وحسـب قائمـة علـي    األفراد اإلنسانيين فقط اجتماعية أي تح

التفاعل بين طرفين تتضمن تعليما موجها من الطرف األول وهو المنشئ وتعلما واكتسابا من 

الطرف اآلخر وهو المنشئ موضوعاتها ومادتها ثقافة المجتمع بكل ما فيها من قيم وعـادات  

علم الفرد مـن خاللهـا طـرق    وتقاليد ومعارف ومعايير ومعتقدات وغيرها تهدف إلي ان يت

وأساليب معيشة جماعته التي ينتمي إليها ومجتمعه الذي هو عضو فيه مما يمكنه مـن شـغل   

مكانته أو مكاناته داخل جماعاته أو مجتمعه وما يتعلق بهذه المكانات من أدوار وفهـم أدوار  

  تنشئة االجتماعية  اآلخرين الذين يشغلون معه مكانات مناظرة بنفس الجماعة وذلك معناه أن ال

  .هي العملية التي يتم بواسطتها استدخال قيم ومعايير الجماعة في مفهوم ذات الفرد 

علي أنها العملية التي يحقق بها الفرد ذاتـه    اإلجتماعية ولذلك يعرف البعض التنشئة

ذاته داخل الجماعة أو المجتمع الذي يعيش فيه حيث تسهم التنشئة في تكوين الفرد لفكرته عن 

بجوانبها الجسمية والعقلية والوجدانية واالجتماعية والقيمية وغيرها من جوانب الشخصية وقـد  

يكون هذا مفهوم إيجابي عندما يعرف الفرد حقيقة إمكانياته ويتمتع بقدر معقول مـن الثبـات   

  .وعندما يكون متقبال لها وحينما يضع لها أهداف واقعية ويسعى إلي تحقيقها 

   -: تنشئة االجتماعية  أهداف ال*  

أفرزت البحوث المتنوعة أهدافا عديدة تحاول التنشئة االجتماعية تحقيقها فقـد أشـار   

محمد الهادي عفيفي أنها تكسب الفرد شخصيته في المجتمع فالفرد من خاللها ينمـي سـلوكه   

بات االجتماعي الذي يتضمن اإلحساس بالمسئولية االجتماعية والقـدرة علـي التنبـؤ باسـتجا    

اآلخرين بصفة عامة كما أنها تعلم الفرد المهارات الالزمة والـنظم األساسـية والضـرورية    

  .لتحقيق أهداف المجتمع من خالل المشاركة في الحياة االجتماعية والتوافق معها 
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 ١٣٥

  :وقد أوضح عبد العزيز القوصي أنها تهدف إلي 

يسـهل اندماجـه ويـؤدي    إكساب الفرد مبادئ واتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه حتى  -

  .واجباته دون أي عائق 

تهذيب الغرائز الطبيعية لديه وتعويده العادات الصالحة في المأكل والملـبس والمشـرب    -

 .وطرق المعاملة وإعطائه معلومات عن الحياة وعن مجتمعه 

تشرب الفرد القيم االجتماعية اإليجابية مثل التعاون والحريـة واالسـتقالل واالعتـزاز     -

 . س واالنتماء للجماعة واحترام الكبيربالنف

  :كذلك  أفاد عثمان لبيب فراج أنها تهدف إلي 

  إشباع الحاجات األساسية للفرد  -

 تشكيل شخصية الفرد وبناء مفهوم الذات ومراحل تكوين الهوية  -

مساعدة الفرد علي اكتساب المهارات االجتماعية والمعرفية واالنفعالية والعاطفية الالزمة  -

 .ق التكيف والتفاعل السليم مع بيئته االجتماعية لتحقي

 .تعلم الفرد األدوار االجتماعية في األسرة والعمل وفي المجتمع بكافة مؤسساته  -

 تعلم الفرد النظام وضبط النفس وااللتزام بقيم وأخالقيات وقوانين المجتمع الذي يعيش فيه  -

رة علي المبادأة والتعاون والعمـل  تدعيم روح االنتماء إلي أسرته ومجتمعه واكتساب القد -

 . كفريق وتحمل المسئولية واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب 

  :أما محي الدين مختار فقد أشار إلي أنها تهدف إلي * 

التكيف والتآلف االجتماعي مع اآلخرين ومن مظاهره حب تكوين الصداقات وتنمية الذات  -

  .الواعي لقوانين المجتمع وتقاليده كبديل للذات الفردية واإلدعان 
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 ١٣٦

االستقالل الذاتي واالعتماد علي النفس ويتم بإتاحة الفرص للفـرد بـالتعبير عـن ذاتـه      -

وتعويده القدرة علي حل المشكالت وعلى  اتخاذ القرارات بنفسه عن ذاته وتعويده القدرة 

ن االسـتقالل  علي حل المشكالت وعلي اتخاذ القرار بنفسه دون اللجوء لآلخرين يتضـم 

 .توعية الفرد بحقوقه وواجباته حتى يتمكن من التفاعل الناجح مع بيئته االجتماعية 

تكوين القيم الروحية والوجدانية والخلقية وغرس التوازن بين الدوافع الغريزية الفطريـة   -

 .والرغبات والدوافع االجتماعية في شخصية الفرد 

  :عية في النقاط التالية يمكن تلخيص أهداف عملية التنشئة االجتما

تكوين جماعات ذات أهداف مرسومة تؤمن بقيم معينة وهذا له أثره المباشر علي درجة  - ١

  :التنظيم االجتماعي وبالتالي تقدم للمجتمع بعد ذلك 

إكساب الطفل مبادئ واتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه حتى يسهل اندماجـه ويـؤدي    - ٢

 .واجباته دون أي عائق 

ز الطبيعية لديه وتعويده العادات الصالحة في المأكل والملـبس والمشـرب   تهذيب الغرائ - ٣

 .وطرق المعاملة وإعطائه معومات عن الحياة وعن مجتمعه 

تعديل وصقل الذكاء الفطري لدى الطفل وذلك باتباع األسلوب العلمي في معاملة الطفـل   - ٤

 .وتنشئته منذ بدء حياته 

وف يلقى المكافأة والتقدير واإلشـباع المـادي   التركيز علي السلوك المعقول والمهذب س - ٥

 .والعاطفي وهذا يؤدي إلي التكامل في شخصية الطفل منذ صغره 

التعاون والحرية واالستقالل واالعتـزاز  : تشرب الطفل للقيم االجتماعية اإليجابية مثل  - ٦

 الخ........بالنفس واالنتماء للجماعة واحترام الكبير 

 يكون مرتفع الكفاءة العلمية والعملية من خالل مراحل متتالية  اإلعداد العلمي للطفل لكي - ٧
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 ١٣٧

  .إكتساب المعايير والقيم  والمثل السائدة في المجتمع  - ٨

اكتسـاب  : ضبط السلوك وأساليب إشباع الحاجات وفقا لما يفرضه ويحدده المجتمع مثل  - ٩

 الجتماعية والنفسية اللغة ن األسرة والعادات والتقاليد وإشباع الرغبات والحاجات الفطرية وا

تعلم األدوار االجتماعية المتوقعة من الفرد بحسب جنسه ومهنته ومركـزه االجتمـاعي    -١٠

 وطبقته االجتماعية التي ينتمي إليها 

اكتساب المعرفة والقيم واالتجاهات وكافة أنماط السلوك مثل أساليب التعامـل والتفكيـر    -١١

 .إلنسان الخاصة بجماعة معينة أو مجتمع معين يعيش فيه ا

 .اكتساب العناصر الثقافية للجماعة التي تصبح جزءا من تكوينه الشخصي  -١٢

تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلي كائن اجتماعي بمعنى تحول الفرد من طفل يعتمـد   -١٣

 .علي غيره إلي طفل يعتمد علي نفسه يدرك معنى المسئولية 

بقاء علي ثقافـة المجتمـع وتراثـه    يتضح مما سبق أن غاية التنشئة االجتماعية تتمثل في اإل

االجتماعي باعتبارها وسيلة من وسائل اإلبقاء علي قيم المجتمع كما تهدف إلي تكوين الفـرد  

الصالح المتفاعل مع الجماعة والمتحكم في سلوكه بحيث يتوافق مع مجتمعه ويكون عضـوا  

  .مقبوال فيه 

   -: أهمية التنشئة االجتماعية   * 

التنشئة االجتماعية ويمكن الحكم علي مدى اكتمالها ومدى سالمتها تظهر أهمية عملية 

في المواقف التي يعمل من خاللها األفراد معا بحيث يكونون جماعات فبقدر اشـتراكهم فـي   

العمل سويا وبقدر إحساس كل منهم بأن الجماعة التي ينتمي إليهـا ذات أهـداف مرسـومة    

ماعية معينة يحترمونها ويقدسونها ويرون في العمـل  يتقبلها ويعمل لتحقيقها وتحركها قيم اجت
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علي بقائها واستمرارها خير ضمان لبقائهم واستمرارهم بقدر تحقق كل ذلك يمكن الحكم علي 

  .مدى اكتمال عملية التنشئة االجتماعية ومدى سالمتها 

 وفي عملية التنشئة االجتماعية يتعلم الفرد ضوابط السلوك وكفه عن األعمال التـي ال 

يتقبلها المجتمع وتشجيعه علي ما يرضاه منها حتى يكون متوافقا مع مجتمعه الذي يعيش فيـه  

وتتبع الحاجة إلـي  .فالضبط االجتماعي الزم لحفظ الحياة االجتماعية وضرورة لبقاء اإلنسان 

تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية علي أساس راسخ من القدرة علي التكيف حتـى تؤهلـه لحفـظ    

المجتمع الذي يعيش فيه ومع سرعة ما يحدث فيه من تغير اجتماعي مستمر يكـاد  توافقه مع 

يبلغ حد الطفرة في بعض األحيان حيث أن هذه التنشئة هي األداة التي يستخدمها المجتمع في 

تحديد الحاجات المقبولة والقدرات الفطرية لدى الطفل والتنشئة االجتماعية هي وسيلة اآلبـاء  

م معايير ثقافتهم ومعايير توافقهم وتحدد وسـائل إشـباع األبنـاء لحـاجتهم     ألن يتمثل أبناؤه

المختلفة وكيفية التعبير عنها اجتماعيا وحدود هذا التعبير وأن يجدوا بعض هـذه التفسـيرات   

الجاهزة للكثير ممن حولهم ولمعاني األشياء والمواقف والسلوك فيها باختصار تشكل المعـالم  

  .الرئيسية لشخصياتهم 

وتظهر أهمية التنشئة االجتماعية في كونها تلعب دورا أساسيا في تشـكيل شخصـية   

الفرد في المستقبل وفي تكوين االتجاهات االجتماعية لديه وفـي إرسـاء دعـائم شخصـيته     

فالشخصية هي نتاج هذه األساليب  وعلي ذلك فإن الدعائم األولى للشخصـية توضـع فـي    

شئة االجتماعية التي يمارسها الوالدان علي الطفل في هـذه  مرحلة الطفولة وطبقا ألساليب التن

  .المواقف

فالتنشئة االجتماعية تمثل أبرز جوانب التراث الثقافى للمجتمع فهـى كوحـدة واحـدة      

تتضمن األفكار التقليدية التى تستبقى تاريخاً بعد أن يثبت صالحيتها لتشكيل أفـراد المجتمـع   
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يعزى إليها من قيم وعادات ومحرمـات ومجـازاة وقواعـد     وفق التقاليد السائدة فيه  ، وما

مختلفة فهى ال تسير بطريقة عشوائية وإنما تسير وفق معايير معينة وظيفتها مساعدة الفـرد  

  . على تقمص الثقافة وتمثلها فى شخصيته  

إن عملية التنشئة االجتماعية التى مر فيها الطفل فى األسرة ثم فى مجموعات صغيرة   

ريجياً سوف تعلمه كيف يسلك السلوك المناسب نحو اآلخرين ونجاح الطفل بعد ذلـك  تكبر تد

فى المعامالت سيوصله بالضرورة إلى تحقيق ذاته ثم تفهمه حقيقة غيـره  ، وهـذا يوضـح    

بصـفة عامـة   . الدور الذى تقوم به عملية التنشئة اإلجتماعية في تكيف الطفل مع المجتمع  

  تبدو أهمية التنشئة االجتماعية للطفل من خالل محورين و. حتى يكون عضوا مقبوال 

أن عملية التنشئة االجتماعية تعتبر وسيلة أساسية لتطـوير شخصـية الفـرد     :المحور األول 

  .وإعداده لمواجهة التغير االجتماعي الذي يمر به المجتمع اإلنساني المحيط به 

تعلم وتعليم أي تربية تقوم علي التفاعـل   أن عملية التنشئة االجتماعية عملية : المحورالثاني 

االجتماعي وتهدف إلي اكساب الطفل  سلوكا ومعايير أو اتجاهات مناسبة تمكنه من مسـايرة  

جماعته والتوافق معها وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له االندماج في الحيـاة االجتماعيـة   

الحي البيولوجي إلي كائن اجتماعي وعلي ذلك تكون التنشئة االجتماعية عملية تحويل الكائن 

  .ويتم ذلك بأخذ أسلوبين 

اإلعداد والتوجيه والتدريب ويتدرج ذلك مع مراحل النمو تبعا الستعدادات : األسلوب األول 

  .الطفل الجسمية والعقلية والنفسية 

ة مـن  التقليد والمحاكاه تبعا للظروف المحيطة بالطفل وكلما كانت القدوة حسن :األسلوب الثاني

 . تصرفات وأنماط سلوكية كانت النشأة سليمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٠

والشكل النهائي لعملية التنشئة االجتماعية هو مساعدة الطفل علي النمو حتى يصبح فـردا      

مزودا باستعدادات شخصية يستطيع عن طريقها معايشة مجتمعه ومزود بمهـارات حركيـة   

 .عية المحيطة به ولفظية واجتماعية ومعرفية يكتسبها من البيئة االجتما

   -: خصائص التنشئة االجتماعية  * 

  :في ضوء التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص خصائص البيئة االجتماعية فيما يلي 

أنها عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد أدواره االجتماعية والمعايير التي تحـدد هـذه    - ١

ية التـي توافـق عليهـا الجماعـة     األدوار ويكتسب االتجاهات النفسية واألنماط السلوك

  .ويرتضيها المجتمع 

عملية نمو يتحول من خاللها الفرد من طفل يعتمد علي غيره إلي فـرد ناضـج يـدرك     - ٢

معنى المسئولية االجتماعية وتحملها ومعنى القدرية واالستقالل قادر علي ضبط انفعاالته 

 . والتحكم في إشباع حاجاته بما يتفق مع المعايير االجتماعية

 .أنها عملية فردية وسيكولوجية باإلضافة إلي كونها عملية اجتماعية في نفس الوقت  - ٣

 .أنها عملية مستمرة ال تقتصر فقط علي الطفولة ولكنها تستمر خالل مراحل العمر المختلفة  - ٤

أنها عملية  دينامية  تتضمن التفاعل والتغير فالفرد في تفاعله مع أفراد الجماعـة يأخـذ    - ٥

 .يختص بالمعايير واألدوار االجتماعية واالتجاهات النفسية  ويعطي فيما

أنها عملية معقدة متشبعة تستهدف مهام كبيرة وتستخدم أساليب ووسائل متعددة لتحقيـق   - ٦

 .ما تهدف إليه 

التنشئة االجتماعية هي عملية اندماج الفرد في المجتمع في مختلف أنماط الجماعـات    ) أ(

عاليات المجتمع وذلك عن طريق استيعابه لعناصر االجتماعية واشتراكه في مختلف ف

  .الثقافة والمعايير والقيم االجتماعية 
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والتنشئة االجتماعية هي عملية يكتسب بواسطتها الفرد ثقافة مجتمعه بجميع مقوماتها   ) ب(

فالفرد عندما يصل إلي درجة التشرب بالثقافة يكون وسيلة النتشارها ونقلها بعـد أن  

 . كان مستقبال لها فقط

  : خطوات عملية التنشئة االجتماعية *

إذا نظرنا إلي التنشئة من وجهة نظر الشخص الذي يخضع لعملية التنشئة فإننـا نسـتطيع أن   

  :نميز بين عدد من الخطوات تتعلق بالتعلم بالنمذجة أي تقليد نموذج ما وهذه الخطوات هي 

ده والتوحد معه ويعتبر االنتباه أي التعرف علي النموذج المراد تقلي :المالحظة واالنتباه  - ١

والمالحظة شرط أساسي لعملية التعلم بالنمذجة وتشير الدراسات إلي أننا ننتبه ونالحـظ  

النماذج الرفيعة ذات الكفاية العالية أي انها ترتبط كثيرا بخصائص النموذج وبخصائص 

  .المتعلم وبدرجة الحوافز والمدعمات المرتبطة به 

المتعلم بتمثيل وتخزين آداء النموذج الذي الحظه في ذاكرته وكلمـا  أي قيام : االحتفاظ  - ٢

استطاع المالحظ ترميز آداء النموذج كلما كان احتفاظـه بالسـلوك المالحـظ أحسـن      

ويؤدي ذلك إلي أن يتعلمه بصورة أحسن وهذا يتطلـب أن يركـز المالحـظ فـي أداء     

ك علي التعزيز الموجب الـذي  النموذج أال ينشغل بأمور أخرى هذا ويعتمد تخزين السلو

 .يناله سلوك النموذج 

حيث يقوم المعلم بتجربة أداء الدور وتمثيله في ضـوء الترميـز   : مرحلة إعادة اإلنتاج  - ٣

وتعتبر التغذيـة الراجعـة مهمـة    . الذي تم في الذاكرة حيث يتم استدعاؤه بعد تخزينه 

ألخطـاء والتـدريب العقلـي    بدرجة كبيرة قبل أن يثبت األداء السيئ  للمتعلم وتصبح ا

والسلوكي مهم في تشكيل السلوك من خالل المحاوالت األولى والمبدئية الكتسابه وهـذا  

 .يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المعلم أو النموذج 
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أي تغيير السلوك نتيجة التقويم وتلقى التغذية الراجعة المناسـبة التـي تعتبـر    : التعديل  - ٤

 .وتطويره  عامال حاسما في تعديل األداء

أي دمج النموذج واستدخاله في ذات المتعلم ويصبح جـزءا مـن سـلوكه     :االستدخال  - ٥

 .ويتوقف ذلك بدرجة كبيرة علي التدعيم الذي يلقاه  

   -: أشكال التنشئة االجتماعية * 

  :للتنشئة االجتماعية شكلين رئيسيين هما 

  :الل ما يلي وتتم من خ: التنشئة االجتماعية المقصودة : الشكل األول 

فهي تعلم أبنائها اللغة والسلوك وفق نظامها الثقافي ومعاييرها  وتحـدد لهـم    : األسـرة    - أ

  .الطرق واألساليب واألدوات التي تتصل بتشرب هذه الثقافة 

فالتعلم المدرسي بمختلف مراحله يكون تعليما مقصودا لـه أهدافـه وطرقـه     :المدرسة   -  ب

 .بتربية األفراد وتنشئتهم بطرق معينة  وأساليبه ونظمه ومناهجه التي تتصل

  :التنشئة االجتماعية غير المقصودة : الشكل الثاني 

وسـائل االعـالم المختلفـة    : ويتم هذا النمط من خالل وسائل التربية والثقافة العامة مثـل  

  .والمسجد وغيرها من المؤسسات التي تسهم في عملية التنشئة االجتماعية

  :هناك ثالثة شروط للتنشئة االجتماعية هي  :اعية شروط التنشئة االجتم* 

  :المجتمع القائم : الشرط األول -١

يولد الطفل في مجتمع قائم وموجود قبل والدته لهذا المجتمع معاييره ومثلـه وضـوابطه   

السلوكية  وفيه نظمه ومؤسساته التي تمارس التنشئة االجتماعية وتحدد للطفل شـكل السـلوك   

فاعل معه ليتمكن من القيام باألدوار المطلوبـة منـه ويمكـن أن ينظـر     المرغوب وطرق الت
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 ١٤٣

للمجتمع القائم علي أنه المجال الذي تتم في عملية التنشئة االجتماعية وفيـه مجموعـة مـن    

  :العوامل التي تساعد علي حدوث هذه العملية ونجاحها وهي 

 سسات االجتماعية المؤ -المكانة والدور         جـ  -المعايير والقيم        ب  - أ

 .أقسام المجتمع الفرعية والثانوية والطبقة االجتماعية     هـالتغير االجتماعي -د

  :الميراث البيولوجي : الشرط الثاني -٢

الميراث البيولوجي أو الوراثة البيولوجية التي تسمح لعمليات الـتعلم بالحـدوث والوراثـة       

ت التي يرثها الطفل وتنتقل إليـه عـن طريـق    البيولوجية هي مجموعة الصفات واالستعدادا

الجينات فهو يولد مزودا بالعقل والجهاز العصبي والهضمي والقلب وغيرها من أجزاء جسـم  

اإلنسان التي تعتبر متطلبات أساسية وضرورية لعملية التنشئة االجتماعية وبالرغم من أهميتها 

تؤثر في عمليات التنشـئة االجتماعيـة   إال أنها غير كافية ألن هناك عوامل أخرى قد تعيق أو 

  .مثل الطول الشديد والقصر الشديد 

  : الطبيعة اإلنسانية :الشرط الثالث -٣

تتصف الطبيعة اإلنسانية في كل المجتمعات البشرية بعدد من الصفات تميز اإلنسان عن غيره 

التجريـد وهـي   من الحيوان كالقدرة علي التعامل مع اللغة والرموز والقدرة علي التصـميم و 

قدرات ضرورية للتفاعل االجتماعي ومنها كذلك القدرة علي القيام بدور األخرين والقدرة علي 

الشعور مثلهم والقدرة عموما علي التعامل بالرموز وهذا يعني إعطاء المعنى لألفكار المجردة 

طبيعيـة   ومعرفة الكلمات واألصوات واإليماءات وبصفة عامة نستطيع القول أن هذه األشـياء 

  .ويتفرد بها البشر دون غيرهم من المخلوقات 

   -: عناصر التنشئة االجتماعية  * 
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 ١٤٤

إن عملية التنشئة االجتماعية هي التي يتدرب الطفل الناشئ من خاللها علـي أسـاليب   

التعبير االجتماعي عن دوافعه المختلفة وبالتالي إشباعها في اإلطار القانوني الذي تعترف بـه  

لذي يتمثل في  اعتراف الجماعة بما يقوم به الناشئ  من أساليب يعبـر بهـا عـن    الجماعة وا

  :دوافعه وميوله  وبهذا تتضمن عملية التنشئة االجتماعية عنصرين أساسيين هما 

ويشير إلي عملية تفاعل الناشئ مع البيئة االجتماعية الموكل إليها بهذه  :العنصر البنائي -١

  .في األسرة العملية والتي تتمثل أوال 

ويتضح في أن التنشئة تمثل أبرز جوانب التراث الثقافي في أي مجتمع :العنصر الثقافي -٢

إنساني من حيث كونها وحدة ثقافية تتضمن األفكار التقليدية التي يثبت صالحيتها عبر األجيال 

  .المجتمع لتشكيل األفراد الجدد في المجتمع طبقا لقيم وعادات وتقاليد وقواعد ومحرمات هذا 

بيد أن هذه العناصر الثقافية التقليدية التي تنتقل من جيل إلي جيل أخر عـن طريـق التنشـئة    

االجتماعية تختلف باختالف المجتمعات من حيث كونها بدائية أو متحضرة فبينما يزداد حجـم  

فـي   تلك العناصر التقليدية التي تنتقل عبر الزمن في المجتمعات البدائية فإنها علـي العكـس  

  .المجتمعات المتحضرة إذ تقل طبقا لسرعة التغير في تلك المجتمعات 

   -: عالقة التربية بالتنشئة االجتماعية  * 

ال ريب أن عملية التنشئة االجتماعية لألبناء تعد عملية تربويـة اجتماعيـة بوصـفها    

م االجتماعيـة  إحدى العمليات التي يتم من خاللها استمرار المجتمع وتطوره وقد أسهمت العلو

واالنثروبلوجية وعلوم التربية في نشأة مفهوم التنشئة االجتماعية وتبني كـل منهـا منظـورا    

  .يختلف عن اآلخر إال أنها في النهاية تحدد ماهية التنشئة االجتماعية 

وتعتبر عملية التنشئة االجتماعية في حقيقتها عملية تعلم ألنها تعـديل أو تغييـر فـي    

  .تعرض لخبرات وممارسات معينة السلوك نتيجة ال
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 ١٤٥

تهدف التربية إلي نقل التراث الثقافي للمجتمع واتجاهاته ومعاييره وتقاليـده وأعرافـه   

ونظمه ومعتقداته من جيل الكبار إلي جيل الصغار  فاألجيال الجديدة تنشأ علي التراث الثقـافي  

ال يقتصر دور التربية علـي  للمجتمع وتتعلم في ضوئه اللغة وتتلقى وتكتسب المهارات والقيم و

  .نقل التراث الثقافي بل تتولى تنقيته وتجويده 

فالتربية عملية اجتماعية ثقافية تكسب جيل الصغار الصفة االجتماعية من خالل عملية 

فالتنشئة االجتماعيـة  . التشكيل الثقافي التي تتصف باإللزام ومن ثم تتضمن التنشئة االجتماعية 

من فراغ بل هي انعكاس لثقافة المجتمع التي هي جزء منـه ذلـك أن    في أي مجتمع ال تنشأ

هناك عالقة وثيقة ومتبادلة بين أساليب التنشئة االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع ومن ثم 

هناك أيضا عالقة تبادلية بين التربية والتنشئة االجتماعية وكل منهما يمكن أن يكـون مؤشـرا   

ر وتطوره فالتنشئة االجتماعية هي الوعاء األول الذي يستطيع المجتمـع  ودليال علي نمو اآلخ

كما أن التربيـة  . من خالله حفظ ثقافته من خالل المواقف االجتماعية التي يتعرض لها الفرد 

يكتسب الفـرد شخصـية وثقافـة    . في نفس الوقت تحدد أساليب التنشئة المتبعة في المجتمع 

ة والتفاعل االجتماعي والتنشئة االجتماعية عملية تربوية لكـل ذو  مجتمعه خالل العملية التربوي

عالقة بالطفل من اآلباء واألمهات والمعلمين وغيرهم حيث أنها تتضمن عملية تشـكيل الفـرد   

وبناء شخصيته علي نموذج خاص يمكنه من النمو واالتزان مع ذاته والتكيف مـع المجتمـع   

ه إن العملية التربوية هي العمل علي تفهـم الشخصـية   ثقافته والعمل علي استقراره واستمرار

  .وتهيئة السبل لنموها المتكامل والمنسجم مع الواقع االجتماعي في شموليته 

والتربية هي العملية التي تشكل الفرد وتكيفه مع الواقع من خالل بناء شخصـيته بمـا   

التربية بهذا المعنى ما هـي  يتفق مع متطلبات ثقافته االجتماعية وتحديد دوره االجتماعي هذه 

إال عملية التنشئة االجتماعية وتشمل هذه العملية علي فعاليات وعمليات ذات هدف تربوي هام 
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 ١٤٦

تختلف في طبيعته وبساطتها من حيث تعقيد المجتمع وبساطته وهذه العمليات يقف علي رأسها 

  :العمليات التالية 

ووجدانه وجسمه وقيمه واتجاهاته  ويرى البعض أن موضوع التربية هو اإلنسان بعقله

وما لديه من مهارات وأفكار وهي وظيفة المؤسسات االجتماعية وتهدف هذه الوظيفة إلي نمـو  

طاقات الفرد وإمكانياته علي أساس احترام شخصيته وافساح الفرص المناسـبة لتنميـة هـذه    

  .  الطاقات 

ماعة اجتماعية تعمل علي والتربية هي عملية نمو شامل للطفل جسميا وعقليا وسط ج 

الوصول به إلي أقصى ما تؤهله له قدراته الطبيعية ومـن خـالل مناقشـة مفهـوم التنشـئة      

  .االجتماعية إنما هي جزء من عملية التربية 

أن التربية ال تشمل كل ما نعلمه ألنفسـنا    J . Stewart  Millويوضح سيورات ميل 

شئة صالحة فحسب بل تشمل فوق ذلك اآلثـار غيـر   أو ما يقدمه اآلخرون لنا بقصد تنشئتنا تن

المباشرة التي لها أكبر األثر في تقويم أخالقنا ومواهبنا وطباعنا كالقانون ونظم الحكم  والفنون 

الصناعية والنظم االجتماعية كما تشمل كذلك آثار البيئة الطبيعيـة كعوامـل الجـو والموقـع     

  قويم شخصيته بالشكل الذي يصير إليه بعد ذلك الجغرافي بل كل ما يساعد علي صقل الفرد وت

  -:تتضمن   Stewart  Mill  وبالتالي يتضح أن التربية من وجهة نظر ستيورات ميل 

  عملية التنشئة االجتماعية  - ١

 .آثار غير مباشرة ناتجة عن تفاعل الفرد مع البيئة االجتماعية - ٢

 .آثار البيئة الطبيعية المحيطة بالفرد  - ٣
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 ١٤٧

لية شاملة والتنشئة جزء منها وخالصة ذلك أن التربية تتضـمن عمليـة   وبالتالي فهي عم

التنشئة االجتماعية فالتربية هنا تعني عملية نمو شامل للطفل جسمانيا وعقليا واجتماعيا وسـط  

  جماعة اجتماعية تعمل علي الوصول به إلي أقصى ما تؤهله له قدراته الطبيعية  
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٨
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  . ١٩٨١،  ٩مكتبة النهئة المصرية ، ط: أسس الصحة النفسية ، القاهرة  : بد العزيز القوصى ع -١٢

مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة : التنشئة اإلجتماعية المفهوم واألهداف : محى الدين مختار  -١٣
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ثقافة التصور  ، مجلة القاهرة التنشئة اإلجتماعية ودورها فى تعميق : إقبال أمير السملوطى   -١٤

 .م  ٢٠٠٣،   ١٣للخدمة اإلجتماعية ، المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بالقاهرة  ع 

 .  ٢٠٠٤األصول االجتماعية والثقافية للتربية ، جامعة األزهر ، كلية التربية : أعضا ء هيئة التدريس  -١٥

  ٢٠٠٢األردن ، دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع  –التنشئة االجتماعية للطفل : سميح أبومغلي وآخرون -١٦
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 . ٢٠٠٧التربية النوعية ، جامعة المنوفية ، 

 . ٢٠٠٥كلية رياض األطفال،   األصول الفلسفية االجتماعية للتربية ، جامعة القاهرة  ،: السيد عبد القادر شريف -١٨

19- Strak Joans and other , Professional Education Eric digest , 1987 . 
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 ة مقومات المدرس -جـ

 وسائل وأساليب المدرسة   -  ذ

  )الغير نظامية ( التربية الالمدرسية : ثانيا

  سمات التربية غير المدرسية -أ

  التربية المدرسية بين التناغم والتنافر -ب
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 .العالقة بين التربية والتعليم -د

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السابع 

  تربية المدرسية و الالمدرسيةال

   -: مقــدمـة  * 
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 ١٥٠

كان يشاع أن ثمة نوعين من التربية تربية مقصودة تأخذ شـكل التعلـيم الرسـمي أو    

النظامي  وتسعى إلي إكساب األفراد وخاصة الصغار المعارف والمهارات أو االتجاهـات  

لم األفراد  في إطارها الالزمة لهم للنجاح واالستمرار في حياتهم وتربية غير مقصودة يتع

كثير من الخبرات  االجتماعية والثقافية والعلمية دون االلتزام بعمليـة تعلـم نظاميـة أو    

  .رسمية أو االلتحاق بمدارس أو معاهد تعليمية 

وتبع هذا التطور الكبير الذي ميز المدرسة كمنظمة لها تقاليدها وبرامجها أن اقترنـت  

لمنظمات ونشأ عن ذلك هذا التقسيم الذي جرى بين كثيـر  التربية بعملها دون غيرها من ا

من المدرسين والمربين بل وفي بعض مؤلفات التربية بين ما سمي بالتربيـة المقصـودة   

فأخذت التربية المقصودة علي أنها هذه التربية التي تنفـرد بهـا   . والتربية غير المقصودة 

وأساليبها بينمـا أخـذت التربيـة غيـر     المدرسة والممثلة في مناهجها وقوانينها وأهدافها 

المقصودة علي أنها هذه األنواع المختلفة من المؤثرات المرضية غير المنظمة أو المنتظمة 

التي تحدث دون قصد أو هدف واضح  في سياق حياة الفرد في دوائر اجتماعيـة أخـرى   

اق المدرسـة  كاألسرة واألندية والمؤسسات الدينية والترويحية وغيرها مما يخرج عن نط

  :وإشرافها وتوجيهها وترتب علي هذا التقييم ظهور عدد من االتجاهات أهمها 

أن المدرسة أصبحت تواجه مشكالت ومسائل متعددة بعد ان اضـطرت ظـروف   : أوال 

الحياة الحديثة الكثير من  المنظمات والمؤسسات األخرى أن تخفف أو تترك ما كانت تقوم 

ه المشكالت والمسائل مسئولية تعليم األخالق والقيم الخلقيـة  به من وظائف تربوية ومن هذ

وتعليم الدين والقيم الروحية وتعريف الشباب بمشكالتهم وحلولهـا ومناقشـة المشـكالت    

األسرية واالجتماعية وتوفير فرص مختلفة الستثمار أوقات الفـراغ لألطفـال والشـباب    

لتنمية العالقات اإلنسـانية وتعلـيم    وتنظيم الجمعيات والجماعات الصغيرة إلتاحة الفرص
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أصول المواطنة وتنمية قيمها االجتماعية والقومية وتزويـد الشـباب بالمهـارات الفنيـة     

واالقتصادية تحقيقا للكفاية اإلنتاجية وابتكار األساليب لتحقيق التوجيه المهنـي والتربـوي   

وعية الصغار والكبـار  للشباب ورعايتهم من النواحي الجسمانية والصحية واالجتماعية وت

  .علي السواء بالمسائل الجارية 

أن المنظمات االجتماعية والجماعات المختلفة قد فقدت في نظر الكثيرين كل قصـد  : ثانيا 

تربوي ينطوي عليه نشاطها وكأن المدرسة  هي المنظمة الوحيدة التي يتوافر فيهـا هـذا   

ا يظهر علي الناشـئين  مـن ألـوان    القصد ومن ثم أخذ الكبار الراشدون ينسبون إليها م

اإلنحراف الخلقي والضعف العلمي ويطالبونها في نفس الوقت بمواجهة مطالـب مختلفـة   

دعت إليها التغيرات االجتماعية السريعة المتالحقة التي تغيـر فـي ظـروف معيشـتهم     

وعالقاتهم وطرق تفاعلهم فهي مطالبة في نظرهم بتوجيـه الناشـئين مهنيـا واجتماعيـا     

  .عايتهم صحيا وجسمانيا وتنميتهم أخالقيا ور

أن المدرسة وهي تواجه كل هذه المشكالت والمسائل والمطالب تحـاول أن تـدعم   : ثالثا 

نفسها لتسد هذا الفراغ الذي نشأ بينها وبين المنظمات األخرى ومن هنا ظهرت شـعارات  

اء والمعلمـين وتنظـيم   حديثة مثل توثيق العالقة بين المدرسة والمنزل وإقامة مجالس اآلب

مشروعات خدمة البيئة وتنظيم المعسكرات الدراسية ودخول البيئة إلي المدرسة وقد تبـع  

مـنهج  : ذلك جهود مختلفة ترمي إلي المدرسة تمخضت عن ظهور أنواع مختلفة منهـا  

النشاط ومنهج  المحور ومنهج المواد المترابطة  ومنهج المواد المتشـابهة كمـا حاولـت    

  .دة للتدريس  كطريقة المشروع وطريقة الوحدات طرق جدي

   -: التربية المدرسية :  أوال 
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تعد المؤسسات التعليمية إحدى القوى  االجتماعية الهامة المؤثرة فـي تربيـة الفـرد    

وإعداده للحياة االجتماعية ويقصد بالمؤسسات التعليمية هنا البيئـة التعليميـة المقصـودة    

مجتمع للقيام بمهمة تربية األفراد وتعليمهم وإعدادهم للمجتمع والمنظمة خصيصا من قبل ال

ومن ثم فهي تشمل المدرسة والمعهد والجامعة أي كل ما من شأنه أن يؤد ي عمال تعليمـا  

  .أو تربويا  منظما ومقصودا 

وبمعنى أخر فإن هذه المؤسسة التعليمية قد أوجدها المجتمع لتنقل إلي أجياله القادمة مثلـه  

وتـأتي  .وخبراته وتراثه ومعتقداته ثم أنها تهيئ أجياله الصاعدة لتحقيق آماله وأمانيه  العليا

خطورة الدور الذي تؤديه المؤسسة التعليمية  من أن إمكانات األسرة في غالب األحـوال   

غير كافية لتلبية حاجات األبناء ومزاولة أنشطتهم في بعض المجاالت االجتماعية والثقافية 

وغيرها مما يدفع بهم غالبا خارج البيت بعيدا عن األسرة فتتلقـاهم المدرسـة   والرياضية 

ويقضون فيها معظم أوقاتهم وأجمل سني عمرهم ولذلك فهي المؤسسة االجتماعية والسياق 

الذي يمارسون فيه أغلب نشاطاتهم وأقربهم إلي قلوبهم كما أنها الجهة التي تمنحهم شـهادة  

  .تهم في نظم اآلخرين ودورهم في مجتمعهم ورخصة تجدد علي أساسها قيم

وهذا النوع من التربية نعرفه أكثر من غيره ونقرنه دائما بالمدارس والمعاهد والكليات 

والجامعات وتعتبر التربية النظامية تامة اضبط والتوجيه لعملية التعلم واكتساب الخبـرات  

  .والمهارات واالتجاهات 

  

  :  ية أهداف المدرسة وأبعادها التربو  - أ

تضطلع المدرسة بتحقيق مجموعة من األغراض والمهام واألدوار التربويـة ويمكـن   

  :إجمال أهمها حسب وجهات النظر المتعددة فيما يلي 
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  :تدريب العقل -١

إذا كان الهدف الرئيسي للتربية يمكن أن ينظر إليه علي أساس أنـه تطـوير للقـدرة    

اهات التي تركز علي الذكاء كهدف أولي للمدرسة بل العقلية لألفراد فإن هناك العديد من االتج

إنها تقترح أن هذا الهدف هو الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجلـه المدرسـة أمـا بالنسـبة     

لألهداف األخرى فإنه يجب أن تكون أقل أهمية وتشير هذه االتجاهات إلي أن برنامج المدرسة 

و الناحية المهنية بشكل مباشر ولكن يجـب أن  يجب أال يركز علي التربية المتعلقة بالمواطنة أ

يركز علي الناحية الذكائية وعندما يتم إنجاز هذه المهمة فإن موضـوع المواطنـة الصـالحة    

  .والقدرة علي معالجة الموضوعات التي لها عالقة بالعمل سوف تحدث بشكل طبيعي 

    -:تعليم األساسيات  -٢

تحقيقه يرتبط بمسئولية المدرسة عن تطـوير   إن الهدف الثاني الذي تسعى التربية إلي

عمليات التعلم األساسية لبقاء الثقافة وانتقالها لألجيال القادمة إن اهتمام اآلباء ومجتمع التربيـة  

يتمثل في تعليم األطفال األساسيات وهذا يعني أن هناك أشياء أساسية وضرورية يجـب علـي   

ساسية هنا تتمثل في أن هناك عناصـر أساسـية   من يذهب إلي المدرسة أن يتعلمها والفكرة األ

في الثقافة يجب أن يتم نقلها من جيل إلي جيل إذا أريد للمجتمع أن يعيش أو يستمر في البقـاء  

  .ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق حول األشياء األساسية 

  :التكيف مع المجتمع -٣

الجتماعي ويقوم التكيـف  إن أهم أغراض التربية تتمثل في تعلم األطفال وفي تكيفهم ا

االجتماعي علي الواقعية االجتماعية حيث أن هناك عالما موضوعيا يجب علي الفرد أن يـتعلم  

كيفية مواجهته هذا ويشير أصحاب هذا االتجاه إلي أن المدارس يجب أال تغفل وقـائع الحيـاة   

المدرسة أن تعلمهـم   االجتماعية إذ أنه يتم إعداد األفراد للحياة في المجتمع ولذلك فمن واجب
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كيفية التكيف مع الواقع االجتماعي وبالنسبة لعملية بنـاء المنـاهج فـإن المهتمـين بـالواقع      

االجتماعي بحاجة إلي عملية مسح وتحليل للمجتمع لمعرفة الوقائع االجتماعية التي يمكـن أن  

  .تطلبات تواجه خريجي المدرسة وبناء علي ذلك يجب تعديل المناهج لتلبية مثل هذه الم

  :حل المشكالت والتفكير الناقد -٤

إن الهدف الرئيسي للتربية من وجهة نظر الذين يتبنون فكرة حل المشكالت والتفكيـر  

الناقد هو إعداد األفراد ليكونوا قادرين علي تطبيق إجراءات الطريقة العلمية بطريقة إبداعيـة  

طفال التفكير الناقد وحـل المشـكالت   لحل المشكالت التي تواجههم في المجتمع ولكي يتعلم األ

في السياق االجتماعي فإنهم يجب  أن يوضعوا في بيئة تشـجعهم علـي االكتشـاف وحـب     

  .االستطالع واختيار الفرضيات 

  :.التعليم من أجل إحداث التغير االجتماعي -٥

عند حدوث مشكالت اجتماعية كثيرا ما يضع المجتمع اللوم علي المدرسة ومـن ثـم   

بأن تسهم في تصحيح الوضع وتحمل المسئولية ووضع اإلجراءات الوقائية كما يـرى   يطالبها

  .المجتمع أن من واجب المدرسة العمل من أجل إحداث التغير االجتماعي المرغوب فيه 

  :التربية لتحقيق الذات -٦

إن عملية التربية لتحقيق الذات تركز بشكل أساسي علـي قابليـة الشـخص للتعـديل     

لذين يدعمون هذه الفكرة يتحدثون عن الفرد الذي سيكون وبالتالي يشـيرون إلـي   والمربون ا

التعليم كعملية نمو ويرون أن التربية يجب أن تركز علي النمو الذاتي لدى الفرد وبالتالي علي 

إن ما نحتاجـه  . التربية أن تزود المتعلم بفرصة لكي يفكر إبداعيا حول ماذا يمكن أن يصبح 

هو تطوير برامج تدريسية مميزة تساعد المتعلمين ي تحقيق الـذات وهـذا ال    في هذا المجال

يعني أن تكون العملية مقتصرة  علي األطفال القادرين علي عملية التعلم ولكن أيضـا علـي   
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األطفال بما فيهم الذين يعانون من إعاقات عقلية أو فسيولوجية خطيرة إن البرامج الهادفة إلـي  

إلي التربية كعملية تهتم فقط بالنمو العقلي ولكـنهم تهـتم بـالفرد ككـل      تحقيق الذات ال تنظر

إن التعليم ألغراض تحقيق الذات  يحدد دور المعلم كموجه ومسـهل للعمليـة وألن   . متكامل 

كثير من البرامج في هذا المجال فردية وتحتوي علي العديد من البدائل والخيارات فإن علـي  

ليمية باإلمكانات التي تمكن من اختيار الموضوعات والمشكالت التي المعلم أن يزود البيئة التع

تعتبر ذات أهمية بالنسبة للمتعلمين وأن يساعدهم ليتمكنوا من اتخاذ القرارات ومن ثم يعتبرهم 

وعلي المعلم أن يفكر في كيفية مساعدة األطفال علي زيادة . مسئولين عن نتائج هذه القرارات 

  .قدراتهم الذكائية واالجتماعية والجسمية واالنفعالية  طاقاتهم للنمو ومن ثم

  :         التربية من أجل اإلعداد للمهنة -٧

يرى البعض من المربين أن الحكم علي مدى فاعلية المدرس يظهر في مـدى قـدرتها         

علي إعداد الطالب لمهنة المستقبل إال والبعض منهم يرى أن عملية  التحضير لمهنـة معينـة   

كون أفضل ما يمكن بعد التخرج من المدرسة ويتم ذلك من خالل أرباب العمل الذين يعرفون ت

نوع المهارات التي يحتاجونها إال أن البعض اآلخر يرى أن عملية اإلعـداد األفضـل لمهنـة    

المستقبل يمكن أن ينجز من قبل المدرسة وذلك من خالل وضع برامج واسعة ومتنوعة تؤدي 

أكثر مرونة وأكثر قدرة علي التفكير وأكثر قدرة علي التكيـف للوضـعيات   إلي جعل الطالب 

  .المختلفة التي تنظمها المهن 

   -: سمات التربية المدرسية  -ب

  :تتمثل سمات التربية المدرسية تتمثل سمات التربية المدرسية في السمات التالية 

قلة لها ومن ثـم فهـي   إن التربية المدرسية تقوم أساسا بعملية التربية كوظيفة مست  - أ

  .تنظمها تقاليد وأهداف واضحة  ومنسجمة إلي حد بعيد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٦

وهي تقوم علي أسس مستقاه من دراسة خصائص نمو األطفال وطبيعة اإلنسـان    -  ب

 .سياسية واقتصادية واجتماعية : وتحليل لثقافة المجتمع وألهدافه القومية المختلفة 

ابق اإلشارة إليها وتعمل علي تحقيقها في وهي ترسم أهدافها علي األسس العلمية الس -جـ

 .األجيال الجديدة لكي يستطيعوا مواجهة المستقبل 

إن التربية المدرسية تلتزم إلي حد كبير بمقدسات المجتمع وقيمه وتقاليده وتراثه الـديني  -د

وهي إن اختارت من ثقافة المجتمع قيما تربوية فإنما يتم ذلك عن طريق معـايير خلقيـة   

 .الجماعة تقدسها 

 :    مقومات المدرسة -حـ

ويتوافر للمدرسة مقومات تربوية ال تتوافر لغيرها من المؤسسات االجتماعية األخرى 

  -:وتتمثل هذه المقومات في اآلتي 

  :                                                         األهداف التربوية -أ

له ومشكالته وطبيعة العصر ومطالـب نمـو   وتشتق من طبيعة المجتمع وفلسفته وآما

التالميذ وخصائصهم وتحتوي علي مواقف تعليمية تجعل للمعلومات النظرية معنـى وقابليـة   

للممارسة فاألهداف تصاغ صياغة واضحة ال تدعي إلي سوء التفسير وفي عبـارات سـلوكية   

ت والمهـارات  يستطيع المدرس ترجمتها إلي مواقف في الفصل كما أنها تتضـمن المعلومـا  

  واالتجاهات والميول والقيم وأساليب التفكير  أي أنها شاملة لجميع جوانب الخبرة 

  :    المناهج الدراسية -ب

وبناؤها يقوم علي أساس أهداف المجتمع ومحتوى الثقافـة بعـد تحليلهـا علـي يـد      

تالميذ متخصصين بحيث تراعي احتياجات ومطالب النمو في كل مرحلة ومتمشية مع قدرات ال

  وميولهم ومراعية احتياجات المجتمع المتجددة 
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 :المعلم -جـ

ويعد حجر الزاوية في التربية المدرسية إذ عليه يتوقـف نجـاح العمليـة التربويـة     

والوصول بها إلي األهداف المنشودة وطريقة إعداده خير ضمان لجعلـه  قـادرا علـي أداء    

  .مجتمعه  وظيفته التربوية فالمعلم قائد ورائد وموجه في

  :المتعلم -د

والتلميذ هو موضوع التربية تتناوله كفرد في مجتمعه حيث يأتي إلي المدرسـة بعـد   

قضاء فترة حساسة من حياته األولى بعد الوالدة بين أفراد أسرته معتمدا في تعليمه إلـي حـد   

ت الدراسة كبير علي والديه ومكتسبا خبرات اجتماعية مختلفة من اختالطه وتفاعله وأثناء فترا

بالمدرسة يشغل البيت والملعب والمسرح والبيئة انتباهه باستمرار فالتلميذ يعبر عـن خبـرات   

كثيرة عاشها خارج المدرسة قد تكون ذات أثر في تشكيل خبراته المدرسية التي ال تتمثـل إال  

ال تتناوله  قدرا ضئيال من مجموعة خبراته ومن هنا فإن التلميذ عندما تتناوله المدرسة بالتربية

  .كوحدة مستقلة أو باعتباره كيانا منفصال عن بيئته 

  :االمكانيات المدرسية -هـ

ومما يساعد علي أداء المدرسة لوظائفها التربوية تـوفر اإلمكانيـات مـن مكتبـات     

ورغم هذه المقومات التربويـة  . ومختبرات وورش وغرف ونشاطات ووسائل تعليمية مختلفة 

من التكامل والربط بين وسائط التربية ألن المدرسة ليست إال حلقـة فـي    للمدرسة إال أنه البد

  سلسلة تربوية أولها البيت ووسطها المدرسة وأخرها المجتمع الخارجي األكبر 

  :وسائل وأساليب المدرسة  -د
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 ١٥٨

تتعدد المهام واألدوار التربوية التي يجب أن تقوم بها المدرسة مـن وجهـات نظـر    

المدرسة هذه المهام وتلك األدوار والوظائف فإنها تتخذ مجموعـة مـن   ولكن تحقق : مختلفة 

  :الوسائل واألساليب ومنها 

 المناهج واألنشطة االجتماعية *   القدوة واألسوة الحسنة                  * 

 اإلرشاد والتوجيه *     المشاركة في المواقف االجتماعية    * 

 القصص االجتماعي *       الحوار واإلقناع                    * 

 الثواب والعقاب *     ضرب األمثال                     * 

وهكذا تبدو المدرسة كمؤسسة اجتماعية هامة لها دور بارز في تحقيق مـا تصـبو إليـه    

  التربية من أهداف ومهام 

  ) الغير نظامية ( التربية الالمدرسية : ثانياً

غيـر   –مؤسسـات اإلجتماعيـة األخـرى    وهى التربية التى تجرى فى المنـزل وال 

النوادى والجمعيات ودور العبادة وهى مؤسسات ال يدخل التعليم المنظم  –المؤسسات التعليمية 

فى نشاطاتها أو يكون من مسئولياتها وإنما تجرى فيها عملية التربية بصورة غيـر نظامـه أو   

ه التربية على صورة تنشئة عامـة  منهجة ودون قوانين أو أنظمة تعليمية  ، وغالباً ما تكون هذ

بالنسبة لألسرة أو برامج ثقافية واجتماعية ورياضية بالنسبة للنـوادى والجمعيـات أوتـدريب    

متخصص لغرض تحسين بالنسبة للمصانع والشركات أونشر الـوعى اإليمـانى واآلخالقـى    

  .بالنسبة لدور العبادة 

قدر معين مـن الضـبط والتوجيـة    وقد يتوفر فى هذا النوع من التربية غير النظامية 

كما فى بض األسر التى تحرص على تعليم ( لعملية اكتساب الخبرات والمهارات واالتجاهات 

أبنائها بنفسها أو و العبادة التى تطرح برامج تعليمية منظمة أو بعض المؤسسـات والشـركات   
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 ١٥٩

ويمكـن أن  ) محـددة    والجمعيات التى تقدم للمنتسبين إليها دورات تدريبية أو برامج دراسية

  . نضيف إلى هذا النوع من التربية بعض نظم وأساليب والتعلم الذاتى 

كما أنه قد يطلق اسم التربية الالمدرسية على ذلك النوع من التربية الذى يتم بطريقـة غيـر   

كما يطلق اسم التربية المدرسية على ما يتم فى المؤسسـات التعليميـة   ) غير رسمية ( نظامية 

  . من تربية ) الرسمية ( مية النظا

   -: سمات التربية غير المدرسية  -أ

  : تتمثل سمات التربية غير المدرسية فى السمات التالية 

إن التربية الالمدرسية فمع وجود الهدف والوظيفة التربوية واألساليب أيضـاً إال أن هـذه    –أ 

فة التربوية فى بعـض األمـور   الوظيفة التربوية تشاركها فيها وظائف أخرى مما يدعم الوظي

  . ويجعلها ثانوية جداً فى بعض األمور األخرى 

  . أخر  كما أنها تفتقد وحدة األهداف ووضوحها واتصافها من وسيط تربوي إلى وسيط تربوي -ب

وإنمـا  . كما أنها كثيراً ما تقوم على جهد شخصي وفردي ال يستند إلى أساس علمـي   -جـ

كما يحدث فى التربية األسرية ، كما تمـارس التربيـة الالمدرسـية     يستند إلى تقاليد متواترة

نشاطها عن طريق الجهد الفردى أو الجماعي الذي قد يستند إلى أسـس علميـة فـى بعـض     

الحاالت ، وقد ال يستند إلى أسس علمية فى بعضها األخر ، كما يحدث فى التربية التـى تـتم   

  . ها وأبواها عن طريق بعض وسائل اإلعالم وفى بعض برامج

والتربية الالمدرسية قد تعزز قيما وتتبنى تقاليد غير تلك التقاليد التى يقدمها المجتمع وهى  –د 

تلك التقاليد والقيم التى تشتق أحياناً وتنبثق من ثقافة أخرى غير ثقافتنا مثلمـا تفعلـه السـينما    

  .  بلها المجتمع فى كله وبعض الصحف األسبوعية التى تؤكد على بعض االتجاهات التى ال يق

  : التربية المدرسية والالمدرسية بين التناغم والتنافر   -ب
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 ١٦٠

ذلك التقسيم أو التصنيف الذى جرى بين كثير من المدرسين والمربين  -فيما سبق   -تناولنا  

والتى تنفرد بها المدرسة ممثلـة  " وفى بعض مؤلفات التربية بين ما يسمى بالتربية المقصودة  

ناهجها وقوانينها وأهدافها وأساليبها وأنشطتها وبرامجها والتربية غير المقصودة ممثلة فى فى م

تلك األنواع المختلفة  من المؤثرات العرضية غير المنظمة أو المنظمة التى تحدث دون قصـد  

أو هدف واضح فى سياق حياة الفرد وتفاعله مع مختلف الجماعات التى تحيط به فـى بيئتـه   

  خرج عن نطاق قوانين المدرسة وإشرافها وتوجيهها وذلك ما ي

  : وترتب على هذا التقسيم ظهور عدد من اإلتجاهات من أهمها  

أن المدرسة أصبحت تواجه مشكالت وسائل متعددة بعد أن اضـطرت ظـروف الحيـاة     -١

الحديثة الكثير من المنظمات والمؤسسات األخرى أن تخفف أو تترك ما كانت تقوم بـه مـن   

  . ئف تربوية  وظا

أن المنظمات اإلجتماعية والجماعات المختلفة قد فقدت فى نظر الكثيرين كل قصد تربوى  -٢

ينطوى عليه نشاطها  ، وكأن المدرسة هى المنظمة الوحيدة التى يتوافر فيها هذا القصد ومـن  

لخلقـي  ثم أخذ الكبار الراشدون ينسبون إليها ما يظهر على الناشئين من ألـوان االنحـراف ا  

والضعف العلمى  ، ويطالبونها فى نفس الوقت بمواجهة مطالب مختلفة دعت إليها التغيـرات  

  . اإلجتماعية السريعة المتالحقة التى تغير فى ظروف معيشتهم وعالقاتهم وطرق تفاعلهم 

أن المدرسة وهى تواجه كل هذه المشكالت والمسائل والمطالب تحاول أن تدعم نفسـها   -جـ 

الفراغ الذي نشأ بينها وبين المؤسسات األخرى ومن هنا ظهرت شعارات حديثة مثل  لتسد هذا

توثيق العالقة بين المدرسة والمنزل وإقامة مجالس اآلباء والمعلمين وتنظيم مشروعات خدمـة  

  .البيئة والمعسكرات الدراسية  ودخول البيئة إلي المدرسة 

  لالمدرسيةاالختالف حول عالقة التربية المدرسية با -جـ 
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 ١٦١

واقترنت التغيرات التي أحاطت بوضع المدرسة في المجال االجتماعي بانقسام الـرأي  

بين اآلباء والمربين والمسئولين بصدد هذه االتجاهات السابقة ونشأ عـن هـذا االنقسـام آراء    

  :ونظريات تربوية 

ا أن تزيد علـي  منها ما استمر قائما علي االعتقاد التقليدي بأن المدرسة متخصصة ليس له -١

وظيفتها التعليمية وظائف أخرى يمكن أن تضطلع بها األسرة والمنظمات الدينية والترويحيـة  

  . ووسائل اإلعالم 

ومنها ما ذهب إلي أن المدرسة ال يمكن أن تعيش منفصلة منعزلـة عـن غيرهـا مـن      -٢

سـائط تـؤثر   المؤسسات والوسائط الثقافية مهما بلغ تخصصها  حيث أن هذه المؤسسات والو

  .وتتأثر بفعل التربية ذاتها ممثال فيما تحدثه من تغيير في سلوك الكبار والصغار علي السواء 

ومنها ما أخذ موقفا وسطا بين هذين الرأيين المتضاربين وأخذ أصـحاب كـل رأي مـن     -٣

اآلراء  يفلسفون موقفهم فكان لكل منهم نظرية عن طبيعة الفـرد وكيفيـة تعلمـه وعالقتـه     

  .مجتمع وعن معنى الثقافة وعالقة التربية بها بال

والتربيـة غيـر   " " بالتربية المقصودة " وقد تضمن هذا االنقسام اختالفا حول تأثير ما يسمى 

وأهمية الوسائط الثقافية التي تحدث فيها هذه التربية ال يميز االتجاه الحديث بـين  " المقصودة 

علي نمو الفرد ومدى انتظام هذا التأثير والطريقـة   النوعين إال من حيث درجة تأثير كل منهما

  .التي يعالج بها ودرجة وضوح األهداف التي تصحبه واألسس التي يقوم عليها 

  :ضرورة التكامل بين التربية المدرسية و الالمدرسية 

فبمقتضى هذا االتجاه تعتبر الخبرات التي تنظمها المدرسة تعبيرا عن خبرات أوسـع  

الخبرات التي تعيش فيها الجماعة الكبيرة التـي أنشـأت المدرسـة وعمليـة     وأشمل هي تلك 

التشكيل االجتماعي للفرد تعتبر شركة عامة بين المدرسة وغيرها من المؤسسات والجماعـات  
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 ١٦٢

الصغيرة التي يتفاعل فيها ويعيش في عالقاتها وتأثير المدرسة علي الفرد بين مؤثرات أخـرى  

وعي في سياق حياة هذا الفرد قبل المدرسة وفـي داخلهـا وفـي    كثيرة تحدث بالوعي أو بالال

خارجها والقصد يوجد وراء األنشطة المختلفة التي تحدث في الدوائر االجتماعية والمؤسسـات  

الكثيرة التي ينتمي إليها هذا الفرد صغيرا كان أم كبيرا فهو يوجد مثال خالل العالقات األسرية 

والدهم عادات وقيما معينة وعندما يخضع الناشئون لقـوانين  حينما يحرص اآلباء علي تلقين أ

معينة باعتبارهم أعضاء في إحدى األندية وعندما تهدف وسائل اإلعالم من صـحافة وإذاعـة   

وتليفزيون إلي نشر فكرة أو التبشير برأي معين أو عقيدة اجتماعية معينة وكمـا يحـدث فـي    

  .ادئ الخلقية والروحية المؤسسات الدينية بشأن غرس بعض القيم والمب

كمـا ال ينبغـي أن   " وغير مقصودة " ومن هنا فالتربية ينبغي أال تنقسم إلي مقصودة 

دون غيرها من المؤسسات األخرى وإنما يمكن التمييـز  " بالتربية المقصودة " تنفرد المدرسة 

فالمدرسـة   بين هذا النوع من التربية الذي تقوم به المدرسة وذلك الذي يحدث للفرد خارجهـا 

تعالج التربية  في ضوء فلسفة المجتمع علي أساس من الوضوح الفكري فترسم أهدافها وتتخذ 

من الوسائل الفنية والعلمية ما يمكنها من تحقيق هذه األهداف تحقيقا متكامال علي مدى طويـل  

ـ   لة ولتحقيق ذلك يخص المجتمع المدرسة بالفنيين من المدرسين والمربين الذين علـيهم مواص

هذه المسئولية العلمية القومية غير أن المدرسة بقيامها بهذا العمل علـي أسسـه االجتماعيـة    

ال تستطيع أن تحقق ما تقصد إليه في المدى البعيد إال إذا توافر الوعي مـن   –والفنية والعلمية 

ن جانب المؤسسات األخرى بمسئولياتها نحو تعزيز عمل المدرسة ومن ثم فإن التمييز ال يكـو 

إال علي أساس درجة ما يتوفر في  كل وسيط ثقافي من انتظام في التأثير االجتمـاعي علـي   

الفرد ممزوجا بفكر وعلم وتخصص وتوجيه هادف ومن هنا أيضا يحسن أن يكون التمييز بين 

هذه التربية التي تعالج الرد بالمدرسة فنسميها بالتربية المدرسية وتلك التربية التي تـؤثر بهـا   
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ئط  الثقافية األخرى علي الفرد والتي نسميها بالتربية غير المدرسية وتصبح المشكلة من الوسا

بعد ذلك هي كيفية اتساق هذين النوعين من التربية وتدعيم كل منهما لآلخر وانتظام تأثيرهـا  

من أجل تحقيق النمو المتكامل للمواطن الفرد األمر الذي يلقى علي المدرسة وظيفة جديدة هى 

ة التنسيق بين أنشطتها واتجاهاتها وأنشطة واتجاهات الوسائط األخرى والذى يلقى علـى  وظيف

هذه الوسائط أيضاً مسئولية الوعى بما فيها من مؤثرات تربوية ال تقل خطراً عـن مـؤثرات   

المدرسة ، ومع كل ذلك فإن التربية المدرسية ال تستطيع أن تحقق أهـدافها إال مـن خـالل    

  . ين التربية الالمدرسية التكامل بينها وب

  : العالقة بين التربية والتعليم    -د

كما هو واضح  -فالتربية   –والمفهوم الشامل للتربية بين العالقة بين التربية والتعليم 

وتعنـى   -أشمل من التعليم ألنها نعنى كل المؤثرات التى يعيش وسطها الفرد وتؤثر فيـه    –

بذلك اخل المدرسـة وخارجهـا ، فتشـترك فيهـا جميـع      الخبرة بجميع عناصرها ، وتحدث 

المؤسسات والمؤثرات  ، وتستمر باستمرار تفاعل اإلنسان فى مواقف الحياة المختلفـة ، أمـا   

التعليم فإن الجانب المتخصص من التربية والذى يتصل بالتدريس وبموقف المعلم من التعلـيم  

إليهم المعرفة ويدربهم على مهـارات معينـة    فينقل" التعليم " فالتعليم يمنى حث األفراد على 

ويقال فى هـذا  " الفرد " يتعلمه " ومحددة ويجعلهم أكثر وعياً بالمعلومات وهو يقاس بمقدار ما 

أن المعلم ال يعلم إال إذا تعلم الطفل الشئ الذى يريد له أن يتعلمه وهذا المفهوم يشمل " الصدد 

فاعل بين المدرس والتلميذ والذى يعتبـر التعلـيم أحـدى    المفهوم الشائع للتعليم والذى يعنى الت

نتائجه األساسية ، فالمدرس بوجه نشاطات التلميذ من أجل إحداث أو إنتـاج التعلـيم  ن وقـد    

يكون هذا التوجيه غير مباشر كأن يطلب الدرس من التلميذ قراءةص كتاب معـين أو قـراءة   

  . ضية من القضايا بعض المعلومات عن الزراعة أو الصناعة أو أية ق
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وقد يكون التوجيه مباشراً والموقف التعليمى محدداً كأن يدرب المدرس التلميذ على الهجاء أو 

  . بعض العمليات الحسابية وهكذا  

فالتعليم والتعلم من وظائف المدرسة  ، ومن هنا يختلف التعليم المدرسي عن الخبـرة    

فى ذه الخبرة يتفاعل مع عناصر مختلفة ، قـد   الصحية التى يعيشها الفرد خارج المدرسة فهو

تكون منظمة أو غير منظمة وقد ال يقصد التعلم مباشرة وأن قصد تحقيق بعـض األهـداف ،   

ويأتى التعليم فى سياق تحقيق هذه األهداف وقد يأتى التعليم من مصادر كثيرة متنوعـة فـى   

  . حد محدد وقت واحد أو فى أوقات مختلفة وقد ال يكون خاضعاً لنمط وا

كثيراً من الناس يخلطون بين لفظى التربية والتعليم  ظانين خطأ أن كلمة التربية هـى    

نفسها كلمة التعليم أو العكس  ، وكثيراً ما يتبادر ألذهان عامة الناس عنـدما يسـمعون كلمـة    

تربية أى معنى من معانى التعليم وقد يتذكرون المدارس ونظام اإلمتحانـات وبعـض المـواد    

ولكن الواقع غير ذلـك ،  . الدراسية كالرياضيات مثالً وأسلوب معلم ما وطريقة تدريس أخر  

فالتربية ليست التعليم وال التعليم هو التربية بل إن كالً منهما يختلف عن األخـر  ، فالتربيـة   

ن والتعليم ليستا كلمتين مترادفتين ، تل إحداهما على ما تدل عليه األخرى ، بل همـا مختلفتـا  

  تمام االختالف فى بعض الوجوه ومرتبطتان تماماً فى بعض الوجوه األخرى ومن هذه الفروق 

  .التعليم جزء من التربية وليس العكس  -١

  . التعليم وسيلة من وسائل التربية  ، بينما التربية أعمق وأدق فى مفهومها من التعليم  -٢

فى نفس وترقيتها تدريجياً حتى تصـل إلـى   التربية هى إيقاظ قوى المرء المختلفة الكامنة  -٣

أقصى ما يمكن أن تصل إليه  ، ويكو ذلك بعمل المتعلم نفسه وكل تربية صحيحة هى تربيـة  

النفس بالنفس أما التعليم فهو عبارة عن إيصال المعلومات المختلفة إلى الـذهن عـن طريـق    

  المعلم  ،
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 ١٦٥

  .ض سام أو غرض غير سام التربية ذو غرض سام أما التعليم فقد يكون ذو غر -٤

  إن موقف اإلنسان فى التربية هو موقف إيجابى أما التعليم فهو موقف سلبي -٥

إن التربية تعد اإلنسان للحياة جميعها ، بينما التعليم يعد اإلنسان لحرقة أو لمهنة أو لشـئ   -٦

  . معين 
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 المراجع

 

، جدة المملكة العربية محمود السيد سلطان ، مقدمة في التربية  -١٠

  ١٩٨٣السعودية ، دار الشروق 

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية ،  -١١

 .١٩٨٥القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 

تأمالت في علوم التربية كيف : علي خليل أبو العنين وآخرون  -١٢

 . ٢٠٠٤الدار الهندسية ،  –القاهرة : نفهمها  
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  الفصل الثامن                                

  العولمة

  )خصائصها  -أهدافها   –مفهومها ( 

   -: مقدمه 

  نشأة العولمة -

 مفهوم العولمة  -

 أهداف العولمة -

 خصائص العولمة -

 أشكال العولمة -

 العولمة االقتصادية : أوالً 

 العولمة السياسية: ثانياً

 العولمة الثقافية: ثالثا

 ت وسلبيات العولمةإيجابيا -
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 ١٦٨

 إيجابيات العولمة : أوالً

  سلبيات العولمة : ثانيا

  مخاطر العولمة  -

  الفصل الثامن
  العولمة

  )خصائصها  -أهدافها   –مفهومها ( 
   -: مقدمه 

من أهم التغيرات العالمية المعاصرة بكل مـا تحملـه مـن       Globalizationتعد العولمة   

طر و يبدو أن المدى الكبير فى التغيرات الثقافية و االقتصادية تجليات و حقائق و أوهام و مخا

الناجمة عن العولمة قد جعل بعض المفكرين يتوقعون حدوث تغيرات عميقة فى نظـم التعلـيم   

و توكد بعض المقترحات على زيادة الوعى بالثقافات األخرى و  ٠الجامعى فى ضوء العولمة 

ى الهوية الثقافية، و الخصوصية الحضارية فى ظل ينادى البعض اآلخـر بضرورة الحفاظ عل

حيث إن الحضارة اإلنسانية طوال  ٠ظاهرة العولمة ليست ظاهرة جديدة و هذا العالم المفتوح 

  التاريخ تتوسع و هى ظاهرة فى نفس الوقت فى حالة انتقال دائم من موقع الى موقع آخر

  . كون ذلك شيئا طبيعيا و هذا يجعل الكوكب الذى نعيش عليه ينكمش ،و ربما ي

كلمة الكوكبة  و كلمة (  ٠و لكن اآلن توجد كلمتان فى تنافس للتعبير عن هذا المعنى     

و تتمثل سمات العولمة فى الفترة االخيرة فى ثالث ظواهر جديدة جعلت منها مفهوما ) العولمة

  -:جديدا و هذه الظواهر هى 

  ٠التطورات االقتصادية  – ١

  ٠التكنولوجية عموما، و التطورات التكنولوجية فى مجال االعالم خصوصا التطورات  – ٢
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  ٠معضلة الديمقراطية فى العالم الثالث  – ٣

   -: نشأة العولمة * 

علماء التاريخ يقولون أن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل إن بدايتها األولى ترجـع إلـى   إن    

ثم  ٠ر الغربى  ألسيا و أوربا  و األمريكتين نهاية القرن السادس عشر مع بدء عملية االستعما

اقترنت بتطور النظام التجارى الحديث فى أوربا األمر الذى أدى إلـى والدة نظـام عـالمى    

  ٠متشابك و معقد عرف بالعالمية ثم بالعولمة بعد ذلك 

يـة  فالعولمة ما هى إال لفظ جديد لظاهرة قديمة نشأت فى دنيا أصبحت فى حجـم قريـة إلكترون      

  ٠صغيرة ترابطت باالقمار الصناعية، و االتصاالت الفضائية ،وقنوات التلفزيون الدولى 

  :و يرى بعض الباحثين أن هناك أربع عمليات أساسية للعولمة و هى على التوالى 

  ٠المنافسة بين القوى العظمى  – ١

  ٠االبتكار التكنولوجى   – ٢

  ٠انتشار عولمة إالنتاج و التبادل  – ٣

  ٠التحديث – ٤

و صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد تعريفاتها، و التى تتأثر أساسـا     

بانحيازات الباحثين األيديولوجية، و اتجاهتهم إزاء العولمة رفضا أوقبوال و هناك من يرى أن 

غة العولمة عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتقدمـة، و أن صـيا  

  -:تعريف شامل للعولمة فالبد أن نضع فى االعتبار ثالث عمليات نكشف عن جوهرها هى 

  ٠العملية األولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح متاحة لدى جميع الناس  – ١

  ٠العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول  – ٢
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 ١٧٠

و كـل   الجامعات و المجتمعات والمؤسساتالعملية الثالثة هى زيادة معدالت التشابه بين  – ٣

هذه العمليات قد تؤدى إلى نتائج سلبية بالنسبة لبعض المجتمعات و إلى نتائج إيجابية بالنسـبة  

  .لبعضها اآلخر 

و على الرغم من ذلك يوجد هناك ما يسمى بالعولمة االقتصادية و العولمة السياسية و هناك -

   ٠ما يسمى بالعولمة الثقافية  

  

  -: Globalizationهوم العولمة  مف

نبت مفهوم أو مصطلح العولمة فى العقد األخير من هذا القرن و سيظل مـن القوميـات و      

و اإلعـالم  ٠اعتبار العالم بمثابة قرية صغيرة متوحدة و متجانسة نتيجة لسرعة األتصـاالت  

من التيقظ لـه و   و خداع خطير البد االكترونى و صراع تملك الفضاء و فى ذلك و هم كبير

بقربة مضامينه و مراميه حيث يصبح العالم و كأنه غابة ليتهم فيها الكبير الصغير و يفترسه و 

  ٠يستعمره و يستنزف خيراته المادية، و الفكرية 

و مصطلح العولمة ازداد استعماله شيوعا فى السنوات اآلخيرة و لكـن مفهومهـا مـازال        

ينما ينظر إليه أخرون على أنه مجرد واجهة أخرى للهيمنـة  يكتنفه الغموض فى ذهن البعض ب

  ٠األمريكية 

و العولمة ببساطة شديدة تشير الى فكرة االعتمادية المتبادلة بين الدول بطريقة يبدو مسـتحيال   

معها الفصل بينهم فلم يعد من الممكن لكل دولة تطبيق السياسات الداخلية الخاصة بها و التـى  

و التعريف اآلخــــر للعولمـة هـو اتجـاه      ٠جال العالقات الدولية كانت موجودة فى م

من خالل نظام واحد كمثلـث بـثالث    تصالحى يــهدف لتوحيد الشعوب على مستوى العالم

  ٠  أضالع من االقتصاد، و المعرفة ،و التطور العلمى،  و التكنولوجى
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 ١٧١

مـن مراحلهـا ديناميكيـة جديـدة      و تمثل العولمة نتاجا داخليا للرأسمالية العالمية و واحدا   

لفرص التكامل الدولى من خالل إحداث  تغيرات فى أنماط اإلنتـاج و طريقـة نوعيتـه ، و    

و العولمـة هـى نتـاج الثـورة      ٠التحول التدريجى من هيمنة القيم المادية إلى القيم المعرفية

هـا و توابعهـا رأس   المعرفية و التقنية المستمرة ، و تمثل الشركات متعددة الجنسيات بفروع

   ٠الرمح و المحرك األساسى لها  حيث تستهدف الهيمنة الكونية و تحقيق أقصى االرباح 

و يعبر مصطلح العولمة الذى تداول المفكرون و الباحثون استخدامه منذ عقد مـن السـنين      

 عن تحول عالمى فى رؤية كثير من المرتكـزات فـى مجـال القـيم    ) منذ نهاية الثمانينات ( 

األخالقية و االقتصاد و السياسة التى كانت سائدة على المسـتويات الوطنيـة، و االقليميـة ،و    

   ٠الدولية بين البشر

و أن مفهوم العولمة ليس نتاج اليوم فى الدراسات العليا، و التعلـيم الجـامعى أو البحـث        

ياسات التعليمية أو فـى  العلمى ،و برامج التعليم فى الكليات ،و الجامعات أو هو متمثل فى الس

  .اهتمامات الحكومة و إنما هو التحدى الذى يقدم مجموعات التحدى للمتعلمين فى حيرة تامة 

فظاهرة العولمة تعبر عن واقع عالمى جديد يتخلق فى الوقت الراهن بفضل عوامل و قوى    

ضـها علـى   و تحوالت عديدة ومن هذا المنطلق إن القضية ليست قضية قبول العولمة أو رف

  ٠الصعيد اللفظى 

تعتبر ثورة علمية تكنولوجية و اجتماعية تغطى العالم بشـبكة   و هناك من يرى أن العولمة 

من المواصالت، و االتصاالت أنتجت أنماطا من المفاهيم و القيم السـلوكية مـا يجعلهـا ذات    

ه أو االختيار فيه تاثير فعال فى مختلف جوانب الحياة الخاصة و العامة و هى أمر ال يمكن رد

  ٠) حتمية العولمة (و هو ما أطلق عليه البعض 
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 ١٧٢

المثالى بناء عالم واحد أساسه توحيـد المعـايير الكونيـة ،و     وتعنى العولمة فى مفهومها  

تحرير العالقات الدولية السياسية و االقتصادية و تعريب الثقافات و نشر المعلومات و عالميـة  

  .قدم التكنولوجى و عالمية اإلعالم  اإلنتاج المتبادل و نشر الت

و هذا المفهوم ال يمكن أن يتم إال بين القوى المتكافئة سياسـيا و اقتصـاديا و ثقافيـا    

بحيث ال يستطيع فرض فرص التغير على الفرص األخرى  و بذلك يسير التغير فى اتجـاهين  

ا هو مطبق فى عالم الواقع  أما العولمة كم ٠بدال من اتجاه واحد،  و هذا ال يحدث بين االقوياء

  -:فهى عملية انتقالية تقسم العالم إلى عالمين 

  ٠عالم القوى الكبرى ذات المصالح المتبادلة و المؤسسات و الشركات العمالقة  – ١

عالم الدول النامية أو الضعيفة و هذا العالم أن تقبل دور التابع للعالم األول و حتى طاقته  – ٢

ة التى تطورت بشق األنفس يتم استنزافها  و االستيالء عليهـا بواسـطة دول   التكنولوجية القليل

  .  العالم االول 

الدقيق بأنها نظام مشاركة كافة أرجاء العالم فـى وضـع    و تعرف العولمة بالمعنى األكاديمى

إال أن هناك اعتراض علـى   ٠للجميع  االقتصادي، و السياسيالنظام الثقافى، و اإلعالمى، و 

ذلك الذى يملـك أكثـر اآلالت و    األقوىلمفهوم فنتائج هذا االتحاد تسبب فى أن الشريك هذا ا

  ٠القدرات تعقيدية  

عملية تكثف العالقات اإلجتماعية عبر العالم وترابط األحدث المحلية المتباعدة  يقصد بالعولمة

  . بطريقة وثيقة الصلة  ، كما لو كانت تقع فى مجتمع واحد 

ملية ضغط العالم وتصغيره وتركيز الوعى بع فى مختلف الجوانـب  ع كما يقصد بها  

  .االقتصادية والسياسية والثقافية االجتماعية 
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 ١٧٣

ظاهرة تاريخية تعبر عن حقيقة التحول الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعـاء   ويقصد بها أيضاً

  . فى ظل هيمنة دول المركز وسيادة نظام عالمي جديد غير متكافئ  

ل هذه التعريفات لمفهوم العولمة أن تنظر إلى العالم على أنه يجب أن يكون عالم و من خال   

القيم و األخالقيـات و   واحد متكامال و كأنه قرية صـغيرة و على جعله عالم واحد فى مجال 

و بعضها ينظر إلى تقسـيم العـالم    الثقافات و النواحى االقتصادية ،و السياسية ، و االجتماعية

بحيث يستمد العـالم الصـغير كـل قيمـه، و     ) صغير(و عالم ضعيف ) كبير (وىإلى عالم ق

و االجتماعية و السياسية من العالم الكبيـر إال أن هـذا    أخالقياته و ثقافته و نظمه االقتصادية

التقسيم يفرض على العالم الكبير كل قيمه ،و ثقافاته ،و أخالقياته على العالم الصغير و ينـتج  

عالم الكبير فى العالم الصغير و السيطرة و الهيمنة عليه و يجب مواجهة هـذا  عن ذلك تحكم ال

التحدى عن طريق التعليم و خاصة التعليم العالى من حيث المناهج و المقـررات الدراسـية و   

و لـذلك يجـب   ٠فى المدارس أيضا عن طريق المعلم باعتبار أن يكون له دور كبير فى ذلك 

ناء دراسته بكلية التربية و نظم قبوله و مناهج دراسته بحيث أن تكون االهتمام بعملية إعداده أث

برامج إعداد المعلم تنمى لديه فهم الثقافات العامة و القدرة على التشكيل االجتماعى و تزويـده  

بالمهارات التى تمكنه باإللمام بالمستحدثات الجديدة و أن تتناول بـرامج اعـداد المعلـم أهـم     

ت و التحديات المستقبلية و أن تؤهله للتعامل مع هذه المشكالت ،و القضايا            القضايا، و المشكال

  ٠و التحديات و مواجهتها   

  -:أهداف العولمة * 

  :هناك مجموعة من األهداف الحيوية للعولمة يمكن توصيفها على النحو التالى 

أو إداريـة أو قيـود   الوصول الى سوق عالمى مفتوح بدون حواجز أو فواصل جمركية  – ١

مادية أو معازل عرقية أو جنسية او معنوية أو عاطفية بل إقامة سوق متسع ممتد يشمل العالم 
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 ١٧٤

كله  و يشمل كل قطاعاته و مؤسساته و أفراده  أى الوصول بالعالم كله إلى أن يصـبح كتلـة   

ر بـين كافـة   واحدة متكاملة و متفاعلة و فى نطاق هذا الهدف يتم احتكار مباشر و غير مباش

األجناس البشرية بموروثهم الحضارى  و ثقافتهم المتعددة و اختالفهم الفكرى  و صـهر هـذا   

  .االختالف فى بوتقة التوحيد و االئتالف 

الوصول بالعالم إلى جعله وحدة واحدة مندمجة و متكتلة سواء مـن حيـث المصـالح و     – ٢

و الشعور بالخطر الواحـد الـذى يهـدد    المنافع المشتركة و الجماعية  أو من حيث اإلحساس 

بأبعاده الكلية و عناصـره الجزئيـة    الجماعيالبشرية جميعا  أو من حيث أهمية تحقيق األمن 

الفاعلة فيه  و أهمية التصدى ألى خطر يهدد االستقرار و األمن العالمى العام  و التعامل معه 

ك القضاء على بؤرة النـزاع ،  بجهد و عمل مشترك  و تعاون كامل من الجميع  و يتضمن ذل

و مصادر التوتر و عوامل القلق و يتم ذلك من خالل زيادة مساحة الفكر المشـترك، و إنهـاء   

حاالت الصراع  و زيادة االعتمادية المتبادلة بين الشعوب و تنمية حاجة كل منهما إلى اآلخر، 

  ٠و خلق الثقة، و جنى المكاسب المشتركة 

أشكال التجانس العالمى  سواء من خـالل تقليـل الفـوارق فـى     الوصول الى شكل من  – ٣

مستويات المعيشة أو فى الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة  أو فى حقوق اإلنسان  و خاصـة أان  

التشـكيل الـدافع و     هذا التجانس ال يكون بالتماثل و لكنه قائم على التعدد و التنوع و علـى  

يرتفع بجودة الحياة  و من ثم تختفى األحقاد  و المطـامع   الحافز على االرتقاء و التطور الذى

و تزداد المودة و األلفة و من ثم يتحول االنتماء  و الوالء إلى رابطة إنسـانية عامـة شـاملة    

  ٠تشمل كل البشر  و تتحول قيمة الحياة معها الى قيمة الحرية و قيم العدل و قيم المساواة 
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 ١٧٥

اصطالحية واحدة تتحول بالتدريج الى لغة وحيدة للعالم  يـتم   تنمية االتجاه نحو إيجاد لغة – ٤

استخدامها و تبادلها سواء بالتخاطب بين البشر، أو بين الحاسبات االلكترونيـة،  أو مـا بـين    

  ٠مراكز تبادل البيانات و تخليق و صناعة المعلومات 

متعاظم من الحراك  الوصول الى وحدة اإلنسانية جمعاء و يستخدم لتحقيق هذا الهدف قدر – ٥

الحضارى لتأكيد الهوية العالمية  و لتحقيق تحسينات مضافة فى الوجدان و الضمير اإلنسـانى  

،و تنمية اإلحساس بوحدة البشر و وحدة الحقوق لكل منهم  سواء ما كان مرتبطا بحق الحيـاة  

  ٠و حق الوجود  و حق االستمرار 

ن الجوهرى باإلنسانية البشرية   و إزالة كـل  تعميق اإلحساس و الشعور العام و المضمو – ٦

أشكال التعصب و التمايز العنصرى و النوعى وصوال إلى عالم إنسانى بعيدا عن التعصبات و 

  ٠التناقضات االنفراطية 

انبعاث و بعث رؤية جديدة بمثابة حركة تنوير كبرى و استبصار و تبصير فاعلة يسـرى   – ٧

أجناسهم و شعوبهم و دولهم  و يخاطب أحالمهم و من ثـم  و يداعب طموحات البشر باختالف 

  .تصبح الرؤية فاعلة فى المنظور البشرى سواء من حيث الضمير أو من حيث الطموحات 

   -: خصائص العولمة * 

  :وتتصف العولمة بمجموعة من الخصائص أبرزها ما يلي  

( ختراق أكثر من سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على اقتصاديات العالم حيث تم ا - ١

شركة كبرى فى العـالم إبرادهـا   )  ٥٠٠( ألف شركة متعددة الجنسيات إلى  )  ٣٠

)  ٤٢٤( من النتائج المحلى اإلجمالى العالمى  ، كمـا أن   % )  ٤١( يعادل حوالى 

شركة من هذه الشركات تمتلكها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبـرى ، أمريكـا   

  . وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وفرنسا 
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 ١٧٦

بروز أحادية القطب التى تعد من أهم سمات العولمـة والتـى تتمثـل فـى الهيمنـة       - ٢

األمريكية على العالم والسيطرة السياسية والعسكرية واالقتصادية وامـتالك وسـائل   

 . االتصال والتكنولوجيا المتقدمة 

الجنسيات التى حلت محـل   تراجع دور الدولة وعجزها عن مواجهة الشركات متعددة - ٣

 . الدولة فى بعض الدول المتقدمة  

تكوين نخبة من رجال األعمال ال تنتمى إلى بلد معين  ،هدفها األساسي السعى لنقـل   - ٤

 .نشاطها فى أى مكان وفق مقتضيات العائد المادى على نطاق علمى  

فـة أو الطبقـة   تحقيق الوحدة واأللفة والتامل بين البشر دون اعتبـار للعـرق أوالثقا   - ٥

 .االجتماعية والخلفية 

تؤدى العولمة إلى انقسام العالم إلى مناطق حضارية مغلقة وأخذ هذا االنقسام الشـكل   - ٦

 . الثقافى والحضاري وأصبح أكثر وضوحاً من أى وقت مضى 

   -: أشكال العولمة * 

  -:العولمة االقتصادية  -أوال

طورات االقتصادية التي يشهدها االقتصاد تمثل ظاهرة العولمة االقتصادية أحد أبرز الت

العالمي في أزمنة نهاية القرن العشرين والعولمة االقتصادية مرحلة من مراحل تطور المنظمة 

الرأسمالية تتميز باالنتقال التدريجي من االقتصاد الدولي الذي تتكون خاليـاه القاعديـة مـن    

الكوكب وإدارة اقتصادية شديدة المركزية اقتصاديات إنتاجية كونية وهيمنة معلومة علي موارد 

للعالقات االقتصادية العالمية ولمجريات ومغريات االقتصاد العالمي وشـيوع منطـق القـرار    

االقتصادي المعولة  ومقومات السيادة االقتصادية العالمية بدال من مقومات السيادة االقتصادية 

ولوجيا وتستند العولمة إلـي مرجعيـات   الوطنية والسيطرة العولمة علي حركة التصنيع والتكن
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غاية في األهمية بالنسبة القتصاديات الجنوب ومنها االقتصـاديات العربيـة ويشـير مفهـوم     

العولمة من المنظور االقتصادي إلي تحول العالم إلي منظومـة مـن العالقـات االقتصـادية     

يتبادل العالم االعتماد بعضه المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادي واحد فيه 

علي بعض األخر في كل من الخامات والسلع والمنتجات واألسواق ورؤوس األموال والعمالة 

والخبرة حيث ال قيمة لرؤوس األموال من دون استثمارها وال قيمة لسلع دون أسواق تستهلكها 

.  

و لكنه سـرعان   ٠قتصاد شاع استخدام هذا المصطلح بداية فى مجال المال و التجارة و اال   

ما تعدى هذا اإلطار المحدود باالقتصاد و ليصبح الحديث عنه على أنه نظام عالمى يتضـمن  

فى شموليته مجاالت المال، و التبادل، و االتصاالت  و تقيدها وصوال إلى مساحات السياسـة،  

الالمحـدود أو  و هو ما يعنى فى أبسط تعريفاته االنتقال بالشئ من المحـدود إلـى    ٠و الفكر 

و تعد العولمة إحدى معززات و نتائج التقنية الحديثـة   األرضيةجعله عالميا، أو حدوده الكرة 

و هذا المفهوم الجديد مع بدء عمل منظمة التجارة  ٠فى وسائل االتصال و اإلعالم  و اإلعالن

ى و سـوقه  الدولية و أثرها فى التحول من االقتصاد الوطنى المنطلق الى االقتصـاد العـالم  

الموحدة ستجعل الصعب على أية دولة أن تحقق معدالت التنمية المنشودة خارج نطـاق هـذا   

بل إن التوجه نحو هذا السوق و إيجاد الميزة التنافسية للصناعات الوطنيـة يصـبح    ٠السوق 

و بذلك يصبح التجديد، و التطوير،  ٠المحرك األساسى للصادرات و من ثم التطور الصناعى 

حافظة على الجودة من العناصر المهمة لتحقيق الميزات التنافسية األمر الذى يوحى إلـى  و الم

أن نهضة التربية و التعليم ستصبح أساس التطور االقتصادى الجديد ، و باالهتمـام المتزايـد   

خالل هذا العقد من قبل الدول المتقدمة بإصالح نظم التربية، و التعليم لتتواكب مع المستجدات 

  ٠لمية اإلدليل واضح على هذا التوجه  العا
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و يشير مفهوم العولمة من المنظور االقتصادى الى تحول العالم الى منظومة من العالقـات     

االقتصادية المتشابكة التى تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام اقتصادى واحد فيه يتبـادل العـالم   

السـلع و المنتجـات و األسـواق و    االعتماد بعضه على بعضه اآلخر فى كل من الخدمات و 

رؤس االموال و العمالة و الخبرة  حيث ال قيمة لرءوس األموال مـن دون اسـتثمارات و ال   

   ٠قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها  

ويضيف االقتصاديون أنه منذ بدء تطور، و تضخم الشـركات المتعـددة الجنسـيات فقـط        

و أدى تعمق هذا التطور الى اإلسراع بتضخم هـذه   تطورت العولمة أقتصاديا، و معلوماتيا ،

الشركات بدءا من زيادة قدرتها على االستفادة من فـروق األسـعار أو نسـبة الضـرائب أو     

مستوى األجور و انتهاء بتركيز اإلنتاج فى المكان األرخص و نقله إلى االستهالك فى المكان 

اعة األسواق التى تتضـمن عالميـة   األعلى على مستوى الكرة األرضية   و العولمة هى صن

  ٠التصدير و االستيراد  

وبذلك فالعولمة فى مفهومها االقتصادى إبعاد و إقصاء المستضعفين نهائيا عن أى مشاركة    

فى ميادين التنافس و إفساح المجال للشركات عابرة القارات لكى تفرض قوانينها و أسعارها و 

ية الهشة من الفقراء ،و المطحونين دون أى اعتبـار  شروطها على أصحاب الكيانات االقتصاد

و هى أن يبقى الضعفاء فريسة لجشع الكبـار واقفـين فـى     ٠إلنسان و النتيجة معروفة سلفا 

  ٠انتظار الموت و االنتحار  

هي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ينطوي تحته مختلف بلدان  فالعولمة االقتصادية

ن العالقات االقتصادية تقوم علي أساس تبادل الخامـات والسـلع   العالم في منظومة متشابكة م

والمنتجات واألسواق ورؤوس األموال ونتيجة لظهور الشـركات المتعـددة الجنسـيات فقـد     

  .تطورت العالقات االقتصادية بين بلدان العالم 
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اتخذت شكل تيار متصاعد هادر من أجـل فـتح    وأن العولمة في جانبها االقتصادي

وانفتاح كل دول العالم علي بعضها البعض وقد تنامى هذا التيار مع تـزامن حركـة   األسواق 

نهوضية من أجل تحديث وتطوير بنية اإلنتاج في اقتصاديات السوق المتقدمة وتصـدع نظـم   

اإلنتاج في اقتصاديات دول التخطيط المركزي وتحولها إلي اقتصاد السوق وما أحدثه ذلك من 

  .جي ضخم في هذه الدول تفكيك هائل وانكشاف خار

علي مبدأ حرية التجارة الدولية الـذي يعنـي انسـياب     يقوم البعد االقتصادي للعولمة

السلع والخدمات وانتقال رؤوس األموال بين الدول دون عوائق أو حواجز وقد عبرت االتفاقية 

ا علي إقامـة  عن هذا المبدأ خير تعبير حيث تنص أهدافه) الجات ( العامة للتعريفات والتجارة 

نظام تجارة دولية حرة يؤدي إلي رفع مستويات المعيشة في الـدول المتعاقـدة واالسـتغالل    

الكامل للموارد االقتصادية العالمية والعمل علي تطويرها وتنمية وتوسيع اإلنتاج والمبـادالت  

بط بها من التجارية السلعية الدولية والخدمات وتشجيع الحركة الدولية لرؤوس األموال وما يرت

زيادة االستثمارات العالمية وسهولة الوصول إلي األسواق ومصادر المواد األوليـة وتشـجيع   

التجارة الدولية من خالل إزالة القيود والحواجز التي تعترض طريقها وبـذلك تترتـب علـي    

النامية العولمة االقتصادية زيادة االعتماد االقتصادي المتبادل بين دول العالم ولذلك فإن الدول 

وخاصة الدول األقل نمو تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة ومن بينها انخفاض رصيد رأس المال 

البشري وعدم توافر البنية األساسية وعدم االستقرار السياسي باإلضافة إلي ارتفاع مسـتويات  

الدين الخارجي األمر الذي يترتب عليه عدم قدرة استفادة هذه الدول من العولمة ومـن هـذه   

العوامل أيضا ضعف جانب العرض واعتماد هذه الدول علي سلعة أو سلعتين فـي التصـدير   

  .باإلضافة إلي التقلبات التي تلحق بأسعار صادرات هذه الدول 

  -:العولمة السياسة -ثانيا 
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إن الجانب السياسي للعولمة وهو جانب الحرية والديمقراطية وهو جانب دفعـت مـن   

نماذجها ثمن غالي من دماء أبنائها وال تزال تدفع كل يوم ضريبة  أجله شعوب العالم باختالف

  .دم جديدة من أجل إحقاقها 

إن الديمقراطية الحرة لم تعد مجرد شعارات زائفة يمكن إرجاء تطبيقها أو يمكن تزويد 

إرادة الشعوب فيها بل أصبحت حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة ومعها أخـذت  

م والطغيان والجبروت والتسلط تنهار وتدك حصونها واحدا بعد األخر لقـد أثـارت   قالع الظل

  .العولمة الكثير من األسئلة وأثارت كل كوامن الفكر بشأن والدة مرحلة كونية جديدة 

و هناك من يرى أن العولمة فى المنظور السياسى تعنى أن الدولة ال تكون هـى الفاعـل       

ى العالمى، و لكن توجد إلى جانبها هيئات متعـددة الجنسـيات و   الوحيد على المسرح السياس

و غيرها من التنظيمات الفاعلة التى تسعى إلـى تحقيـق    ٠منظمات عالمية و جماعات دولية 

مزيد من الترابط و التعاون و االندماج الدولى بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة الذى 

ر حاجة الدول إلى التعاون فيمـا بينهـا فـى المجـاالت     يأخذ فى التقلص و التآكل تحت تأثي

مما يعنى أن السيادة ال تكـون لهـا األهميـة     ٠االقتصادية ،و البيئة التكنولوجية  و غير ذلك 

ممـا   ٠نفسها من الناحية الفعلية  فالعملية قد تضطر الى التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية 

  ٠شيئتها تصبح ناقصة و مقيدة  ينتج منه أن حريتها فى التصرف بحسب م

إن العولمة في المنظور السياسي تعني أن الدولة ال تكون هي الفاعـل الوحيـد علـي    

المسرح السياسي العالمي ولكن توجد إلي جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمـات عالميـة   

تـرابط  وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلي تحقيـق مزيـد مـن ال   

والتداخل والتعاون واإلندماج الدولي بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة التي يأخذ فـي  

التقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول إلي التعاون فيما بينها فـي المجـاالت  االقتصـادية    
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ناحيـة  والبيئية والتكنولوجية وغير ذلك ما يعني أن السيادة ال تكون لها األهمية نفسها مـن ال 

الفعلية فالدول قد تكون ذات سيادة من الناحية القانونية ولكن من الناحية العملية قد تضطر إلي 

التفاوض مع جميع الفعاليات الدولية مما ينتج منه أن حريتها في التصرف بحسـب مشـيئتها   

  . تصبح ناقصة ومقيدة  

حرية العقيدة والفكر ويقوم الجانب السياسي للعولمة علي الحرية في صورها المتعددة 

والتعبير وحرية االنضمام إلي التنظيمات السياسية وتشكل األحزاب واالنتخاب وحرية االختيار 

ومن المظاهر السياسية للعولمة سقوط النظم الديكتاتورية والشمولية واالتجاه إلي الديمقراطيـة  

ان ويشهد العالم المعاصـر  والنزوع إلي التعددية السياسية  وتأكيد احترام وصيانة حقوق اإلنس

تطورها تطور ديمقراطي يتجلى في تطبيقات متعددة في دول كثيرة بما فيهـا بعـض الـدول    

النامية ومما يلفت النظر الزيادة الملموسة في درجة المشاركة السياسية للشعوب فـي تعزيـز   

ل التـي  مصيرها وفي ظل النظام العالمي الجديد هوى النظام الحزبي الواحد في بعض الـدو 

أخذت بتعدد األحزاب وإتاحة له حرية العمل الوطني عن طريق تعميـق الديمقراطيـة حيـث    

أسقطت الحواجز التي تحول دون تكوين األحزاب السياسية ولم تعترض مسيرتها طالما أنهـا  

  تعمل لصالح الوطن والمواطنين كما وفرت حرية التي شيح للمجالس النيابية وحرية االنتخاب 

ر العولمة السياسية احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية طبقـا لميثـاق   ومن مظاه

األمم المتحدة ويعتبر مبدأ التدخل ألغراض إنسانية أو التدخل الدولي اإلنساني مثال حيا لـذلك  

  .االهتمام 

كما يدخل ضمن  مظاهر العولمة السياسية النمو والنشاط الملحوظ للمنظمات الدوليـة  

والتي تركز اهتماماتها علي قضايا ذات طابع عـالمي مثـل حقـوق اإلنسـان     غير الحكومية 

وتحقيق السالم وتعد منظمات حقوق اإلنسان ومتى طليعتها منظمة العفو الدولية مثاال ناصـعا  
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 ١٨٢

وترفـع  .للعمل الدائب والنشاط المستمر والجهد المعنى الذي يتوخى احترام حقـوق اإلنسـان   

يمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق اإلنسان وتواجه دول العولمة السياسية شعارات الد

العالم الثالث تحديات كبيرة تجاه هذه  الشعارات الثالثة وقد شهدت بعض الدول الثالث علـي  

مدى العقود الثالثة األخيرة عملية  االنتقال إلي التعددية السياسية بيد أنها لم تؤد إلـي تغييـر   

وأساليب ممارسة الحكم بسبب القيود والضوابط السياسية والقانونيـة   أساسي في طبيعة السلعة

واإلدارية التي فرضتها النخبة الحاكمة علي تلك العملية مما فرغها من مضـامينها الحقيقيـة   

وعلي الرغم من وجود تعددية ضريبة في كثير من الدول النامية فإن النظام الحزبي في داخلها 

القيود التي تعترضها النظم الحاكمة علي أحزاب المعارضة وضـعف   يفتقر إلي الفاعلية لكثرة

التعاون والتنسيق  فيما بينها فضال عن اختصار الكثير من األحزاب السياسـية إلـي القواعـد    

الجماهيرية واأليدلوجية الواضحة والديمقراطية الداخلية كما أن النظم  الحاكمة تكبل تنظيمـات  

قيود األمر الذي يحد من حريتها واستقالليتها وتتغير عملية التحول المجتمع المدني بكثير من ال

استمرار هيمنة السلطة القضائية ، وتعدد : الديمقراطي في دول العالم الثالث لعدة أسباب أهمها 

  .مظاهر انتهاك حقوق اإلنسان 

شتباك و هناك اتجاها آخر ينادى به األستراتجيون من علماء السياسة يرى ضرورة فك اال    

إذ يرى هؤالء أن العولمة عملية تطور تاريخى موضوعى ال نملـك   ٠بين العولمة و الهيمنة 

بينما الهيمنة و هى إيدولوجيا العولمة  هى ما يجب أن نحاربهـا علـى    ٠إال االستجابة إليها 

اعتبار أن الهيمنة انتعاش لـموازين القوى السيـــاسية، و االقـتصـــادية فـى العـالم     

  ٠يفرض سياسات يسير الكل فى ركابها   ـح قطب  واحـد يــريد أنلـصال

  -:العولمة الثقافية -ثالثا 
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 ١٨٣

أو التوحيـد    Uniformalisationارتبط المفهوم الثقـافي للعولمـة بفكـرة التنمـيط      

Unification    الثقافي العالمي علي حد التعبير التي استخدمتها لجنة اليونسكو العالميـة لإلعـداد

السياسات الثقافية  من أجل التنمية التي عقدت في اجتماعاتها في مدينة اسـتكهولم عـام   لمؤتمر 

فقد رأت اللجنة أن التنميط الثقافي يتم استغالل ثورة وشبكة االتصاالت العالميـة وهيكلهـا    ١٩٩٨

  .االقتصادي اإلنتاجي والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك رؤوس األموال 

التوحيد أو التنميط الثقافي هو مرآة التطور االقتصادي للعولمة فمن البديهي أن يتكامل كما أن 

البناء الثقافي لإلنسانية  مع البناء االقتصادي المعلوماتي ومن هنـا اتخـذ المفهـوم  الثقـافي     

للعولمة بعدا اقتصاديا إعالميا ومن ثم فإن عولمة الثقافة تصبح شكال آخر من أشكال فـرض  

رة واالحتواء والتبعية بل ربما تكون من أخطرها  جميعا إلي حد ذهب معه البعض إلـي  السيط

القول بأن تنميط الثقافة هو الحرب العالمية الثالثة غير المعلنة بين الشعوب األكثر نموا أو تلك 

  األقل نمو بشكل خاص 

  

نطاق واسع بما تحمله من  لما كانت عولمة الثقافة من المفاهيم التى أصبحت شائعة االنتشار على  

اإلعالم المختلفة و تصريحات الكتـاب   مخاوف و آمال و التى يعبر عنها باستمرار من خالل وسائل

و المسئولين كظاهرة حتمية يجب االستعداد لها فقد أهتم رجال التربية بثقافـة العولمـة و األخـذ    

  ٠ر العولمة  من منظو Citizenshipوالمواطنة    Modernityبمفاهيم الحداثة 

و تلعب الثقافة دورا مهما فى حياة اإلنسان ، و أنها هى التى تميز بين فـرد و آخـر و بـين    

جنـاس ؛ الن  ألامجتمع و آخر بل إن الثقافة هى التى تميز الجنس البشرى عن غيـره مـن   

  ٠الثقافة هى التى تؤكد الصفة اإلنسانية فى الجنس البشرى 

هو تعريف إدوارد تايلور الذى عرف الثقافة على انها كل مركـب  و من أقدم التعريفات للثقافة 

يشمل على المعرفة و المعتقدات و الفنون و األخالق  و القانون  و العرف  و غير ذلك مـن  
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 ١٨٤

اإلمكانات أو العادات التى يكتسبها اإلنسان باعتباره عضو فى المجتمع  و يبرز هذا التعريـف  

ى جماعة كاألخالق و القانون و العرف الـذى ينشـا نتيجـة   العناصر الالمادية لحياة الناس ف

الى جانب العنصر المادى للثقافـة عـالوة علـى     للتفاعل االجتـماعى و تأخذ طابعا إلـزاميا

  ٠لثقافة االعالقات بين الناس و بين العناصر المكونة 

تاريخـه   على أنها تعنى كل ما صنعه اإلنسان فى بيئتـه خـالل   و هناك من عرف الثقافة   

الطويل فى مجتمع معين ، و تشمل اللغة و العـادات و القـيم و آداب السـلوك و األدوات و    

المعرفة و المستويات االجتماعية و األنظمة االجتماعية و االقتصادية و السياسية و التعليمية و 

   ٠الثقافية 

كتـاب نظريـة   ركز مؤلفو  ٠و نظرا لتنوع و تعدد تعريفات الثقافة بشكل يصعب حصره    

ينظـر أحـدهما    ٠الثقافة على اتجاهين وإضحين فى تلك التعريفات و إن كان بينهما تنـافس  

للثقافة على أنها تتكون من القيم و المعتقدات و المعـايير   و الرمـوز و االيـدولوجيات، و    

  ٠غيرها من المنتجات العقلية 

تمع ما و العالقات التى تربط بين افـراده   أما االتجاه اآلخر فيربط الثقافة بنمط الحياة الكلى لمج

و توجهات هؤالء األفراد فى حياتهم و استمدوا منها ثالثة مفاهيم تمثل الثقافة فـى نظـرهم و   

  -:هى 

  ٠أنماط و أساليب الحياة   – ٣  ٠العالقات االجتماعية – ٢      ٠التجهيزات الثقافية – ١

عضها البعض فـى الكـل المركـب للثقافـة     و يتضح أنها ظواهر، أو عناصر مرتبطة بب    

فالتجهيزات الثقافية تشمل القيم و المعتقدات المشتركة بين الناس و العالقات االجتماعية تشـمل  

  ٠العالقات الشخصية التى تربط الناس بعضهم إلى البعض اآلخر
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 ١٨٥

ـ  ئولياتها مـن  وإزاء تحدى العولمة الثقافية البد للتربية خالل مؤسساتها المختلفة من القيام بمس

  : خالل قيامها ببعض الواجبات األساسية ومنها  

  . تدعيم الهوية الثقافية والوطنية دون إغالق األبواب أمام الثقافات األخرى  - ١

السعى الستخدام اللغة العربية السليمة والبسيطة فـى وسـائل اإلعـالم واالتصـال      -٢

ـ  اد مـا أمكـن عـن    الجماهيرى وخاصة مع البرامج التى تعامل مع الطفل واالبتع

 .اللهجات المحلية 

إيجاد توازن بين رسائل المؤسسات التى تعنى بالجوانب الثقافية والتعليمية  ورسـائلها   - ٣

التى تعنى بالترفيه والتسلية على إال يتعارض المضمون الترفيهي مـع القـيم التـى    

 . تستهدفها التنمية 

ى تاريخ العرب وتراثهم وحيـاتهم  دعم القيم الدينية والروحية انطالقاً من دور الدين ف - ٤

 .المعاصرة والتأكيد على نسق قيمي يستند إلى القيم العربية واإلسالمية 

إنشاء هيئة تربوية إعالمية تبضم الكفاءات والمخلصين من التربـويين واإلعالميـين    - ٥

تسهم فى التخطيط لوضع برامج تربوية وتثقيفية بعيدة المدى تستهدف مواجهة أخطار 

 .الثقافية العولمة 

تحليل ونقد الرسائل اإلعالمية التى تبثها وسائل اإلعالم وما تحمله من قيم قد ال تتفق  - ٦

والقيم الدينية والروحية العربية واإلسالمية أو تتعارض مع سياسات التنمية والجهـود  

 . الساعية لحماية الخصوصية الثقافية 

مـوروث الثقـافى واإلبـداعات    الحفاظ على التراث الثقافى  وإثرائه بالربط بـين ال  - ٧

 .المعاصرة 

  -:إيجابيات و سلبيات العولمة * 
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 ١٨٦

و على الرغم من تعريفات العولمة و تعددها و مدى تفرعها فى جميع الجوانب االقتصادية    

  ،و السياسية ،و ما لها من أهداف فقد ظهر لها إيجابيات و سلبيات أهمها 

  -:إيجابيات العولمة -أوال

  : ن اإليجابيات للعولمة نذكر منها ما يلىهناك العديد م

  : إيجابيات اجتماعية نذكر منها – ١

  ٠أن العولمة هى حتمية التعامل اليقظ مع الواقع العالمى بكل مفرداته  –أ  

  أن العولمة تقتضى السعى إلى التميز و االتقان و االرتفاع بمستوى الطموح  –ب 

  ٠للفرد و الجماعات       

  ٠ة تهدف إلى مناشدة الكمال و قبول التغير أن العولم -ج

  أن العولمة تنمى الصدق و الجراءة فى الحق و الوضوح فى التعامل مع النفس و االخرين  -د

أن العولمة تسعى الى تبنى و ترويج الفكر المستقبلى ألبناء الوطن بصياغة عقولهم بعيـدا   -ه

  ٠عن الفكر التقليدى و التمسك بالماضى 

  :ات اقتصادية نذكر منها إيجابي – ٢

  أن العولمة هى البديل المقبول للدول النامية فى خالصها من مأزق التخصص –أ 

   ٠فى اتجاه منتجات أولية متدنية القيمة المضافة و ذلك عن طريق    

تطعيم المؤسسات القائمة بشركات متعددة الجنسيات مـع ضـرورة االهتمـام بالمهـارات      -

  ٠طر الحاكمة لتشغلها فى الدول المضيفةالتفاوضية و تقنين األ

  التعرف على المميزات النسبية و التنافسية للسلع األولية فى كل دولة مما يتيح  -

  ٠لها فرص االندماج أو التكامل     

  :تنمية التعاون اإلقليمى بين مصر و جيرانها عن طريق  -ب
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  ٠ضمان التدفق الحر للعمالة و رأس المال   - ١

  ٠يم رحالت جماعية للدول العربية لتهيئة األجيال القادمة للتقارب فى التعامل التجارى االهتمام بتنظ -٢

  :ويرى المفكرون أن للعولمة  تأثيراتها االيجابية والتي من أهمها 

أن هناك مشاكل إنسانية مشتركة ال يمكن حلها من منظور السيادة الوطنية المطلقة  للدولـة  -١

ولي القائم في اليوم كانتشار أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الثورية التي يقوم عليها النظام الد

والتلوث البيئي وغيرها من المشكالت وبالتالي فالبد مـن اشـتراك جميـع دول العـالم فـي      

  .استراتيجية موحدة للسيطرة والقضاء علي تلك المشاكل 

عـالم وإضـعاف الـنظم    كما أنها تؤدي إلي اإلسراع في عملية التطور الديمقراطي فـي ال -٢

المستبدة وأدى ارتباط العولمة بالثورة العلمية والمعلوماتية إلي فتح آفاق معرفيـة ال متناهيـة   

  .أمام البشرية 

كما أبرزت العولمة مكانا للمنافسة بين الكفاءات وساعدتهم علي النجاح في الحياة العمليـة  -٣

  .نتيجة تميزهم بمهاراتهم التي لم تتيح لغيرهم 

 .نها تقضي السعي بين التميز واإلنفاق واالرتفاع بمستوى الطموح للفرد وللجماعة أ-٤

أنها تنمي الصدق والجرأة في الحق والوضوح في التعامل مع النفس واآلخرين بعد أن أزاح -٥

 .العلم القناع عن طبيعتها لينكشف المختفي منها 

بناء الوطن بصياغة عقولهم بعيد عن أن العولمة تسعى إلي تبني وترويج الفكر المستقبلي أل-٦

 .الفكر التقليدي والتمسك بالماضي 

أنها محك حقيقي الختيار مادة صناعية من أفكار وجهاز قياسي لما نطبقه مـن ممارسـات   -٧

 .عملية في شتى قطاعات االقتصاد القومي 
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ظمـات الدوليـة   أنها الناتج الشرعي لتحرير التجارة العالمية ومحصلة القوى للعديد من المن-٨

 .التي تقاسمها فكر االعتماد المتبادل بين الدول 

إن العولمة هي البديل المقبول للدول النامية في حاللها من مأزق التخصصي فـي تجـارة   -٩

  :منتجات أولية متدنية القيمة وذلك عن طريق 

ت تطعيم المؤسسات القائمة بشركات متعددة الجنسيات مـع ضـرورة االهتمـام بالمهـارا    -أ

  .التفاوضية وتعتني األطر الحاكمة لتشغيلها في الدول المعنية 

التعرف علي الميزات النسبية والتنافسية للسلع في كل دولة مما يتيح لها نواحي االنـدماج  -ب

 .أو التكامل ومن ثم االحتفاظ بصيغتها الكثيفة في المعاملة وتحسن مستويات الدخول 

  -:سلبيات العولمة -ثانيا

كثير من كتاب ،و مفكرى العالم الثالث مفهوم العولمة باعتباره يعبـر عـن   يرفض ال 

و تهميش الشعوب و إذاللها و جعل العـالم يعـيش داخـل    ) أمركة العالم (ظاهرة تعمل على 

و التى تحاول أن تجعـل مـن    ٠قوالب جامدة فرضتها عليه قوى اإلنتاج و اإلعالم األمريكية 

من ثقافة، و سلوك أمريكى محض  و بـذلك تـنمط العـالم و     العالم نسخة منسوخة مما لديها

تجعله مشوها و  ممسوخا و منسلخا عن ذاته و عن واقعه  و قد عمد هذا االتجاه الفكرى إلـى  

  -:مقاومة ظاهرة العولمة و إثاره جدال واسعا حول أثارها السلبية فيما يلى

  ٠شكيلها و إطارهوية شخصية عالمية و إعادة صهرها و ت ٠سحق الهوية و الشخصية الوطنية  – ١

و إيجاد حالة اغتراب ما بين اإلنسان و الفرد  ٠سحق الثقافة و الحضارة المحلية الوطنية – ٢

  ٠و تاريخه الوطنى و الموروثات الثقافية و الحضارية التى أنتجتها حضارة أالباء و األجداد 

مع مصـالح العولمـة أو مـع     خاصة عندما تتعارض ٠سحق المصالح و المنافع الوطنية -٣

  و نزوع العولمة إلى االنفتاح الواسع  ٠تياراتها المتدفقة فى كافة المجاالت 
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استباحة الخاص الوطنى و تحويله إلى كيان رخو ضعيف غير متماسك  و بصفة خاصة - ٤

عندما يكون هذا الخاص ال يملك القدرة على التحرر أو التطور أو إعادة تشكيل ذاته بشكل 

   ٠قابل للتكيف مع تيار العولمة  جديد

السيطرة على األسواق المحلية من خالل قوى فوقية تمارس سـطوتها و تأثيرهـا ذى    – ٥

  النفوذ القوى على الكيانات المحلية الضعيفة و يسحقها و تحولها إلى مؤسسات تابعة لها  

ما و قوة و نفوذا  فرض الوصاية األجنبية باعتبار أن العولمة و أن هذا األجنبى أكثر تقد – ٦

و من ثم إذالل كل ما هو محلى، و التنصل من إفرازاته و ثماره بل ممارسة القهر عليـه  

فى شكل موجات متتالية و متصاعدة   و متـالحقة حتـى يتوقـف عـن ممارســة أى     

  مقاومة و االستسالم لتيار العولمة  و الرضوخ لمطالبه، و االستجابة لمتطلباته التى يقدمها  

  :ثل أهم الجوانب السلبية للعولمة فيما يلي تتم

  .سحق الهوية والخصية الوطنية المحلية وإعادة صهرها وتشكيلها في إطار هوية عالمية  - ١

سحق الثقافة والحضارة المحلية والوطنية وإيجاد حالة اقتراب ما بين اإلنسان والفـرد   - ٢

 ا حضارة اآلباء واألجداد وتاريخه الوطني والمورثات  الثقافية والحضارية التي أنتجته

سحق المصالح والمنافع الوطنية خاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة أو مع تياراتهـا   - ٣

المتدفقة في كافة المجاالت ونزوع العولمة إلي االنفتاح الواسع ومحاربتها أية قيـود تحـول   

تملك الدفاع عن  بينها وبين ما تسعى إلي الوصول إليه خاصة عندما تكون القوى المناوئة ال

 .مصالحها أو عاجزة عن حماية مكاسبها أو تسيطر عليها قوى متساوية تستنزفها  

استباحة الخاص الوطني وتحويله إلي كيان رخو ضعيف غير متماسك وبصفة خاصة  - ٤

عندما يكون هذا الخاص ال يملك القدرة علي التحور أو التطور وإعادة تشـكيل ذاتـه   

 .ع تيار العولمة بشكل جديد قابل للتكيف م
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السيطرة علي األسواق المحلية من خالل قوى فوقية  تمارس سيطرتها وتأثيرهـا ذو   - ٥

 النفوذ القوي علي الكيانات المحلية الضعيفة وتسحقها وتحولها إلي مؤسسات تابعة لها 

فرض الوصاية األجنبية باعتبار أن العولمة مصدرها أجنبي وباعتبارها أن هـذا األجنبـي    - ٦

 دما وقوة ونفوذا ومن ثم إذالل كل ما هو محلي والتنصل من أفرازاته وثماره أكثر تق

  :ومن اآلثار السلبية للعولمة في حياتنا المعاصرة تنحصر في صعوبات عديدة أهمها 

الدول المتقدمة ستكون هي صانعة القرارات وموزع األدوار علي الدول النامية تحت رغبة -١

  .ر اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا االقتصاديات المتقدمة التأثي

المنافسة  ستكون كونية ال تقف عند حد خفض االنتماء  وتحسين جودة السلعة بل تشـمل   -٢

الجودة البيئية وغيرها وستكون منافسة علي أساس القدرة علي اإلبداع واالبتكـار أي دخـول   

 .المستمرة السوق بمنتجات جديدة لم تكن نسمع عنها منافسة تتسم بالديناميكية 

إن العولمة فرض تحديا مهما يتمثل في أن كل اقتصاد عليه أن يضع فرص بخاصة اعتماد -٣

 .علي ذاته في األساس وتحت مسمع ومرمى من الجميع بل تحت وطأة منافسيهم 

   -: مخاطر العولمة * 

  :ومن أهم مخاطر العولمة ما يلي 

  .دتها المطلقة وخاصة الدولة الضعيفة الخشية من ذوبان الدولة القومية بحيث تفقد سيا-١

 .انهيار التوازنات الدولية السابقة االقتصادية والسياسية والثقافية -٢

مضاعفة في المجموعات األقوى التي كانت تسيطر في األصـل  علـي  عناصـر القـوة     -٣

 .االقتصادية والعلمية والتقنية  والثقافية وغيرها 
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  المراجع

   ١٩٩٠مرجع سابق سنة ٠و زيد احمد مصطفى اب –١

 ٠الهيئة المصرية العامة للكتاب  ٠القاهرة  ٠التعليم و المستقبل  ٠حسين كامل بهاء الدين  –٢

   ١٩٩٩مهرجان القراءة للجميع سنة 

القـاهرة   ٠عالم يتحول و وض  يسـتجيب   ٠السمات  ٠المفهوم  ٠العولمة  ٠محمد سيد احمد  – ٣

   ١٩٩٩فة سنة الهيئة العامة  لقصور الثقا

بيـروت   ٠المستقبل العربـى  ٠إعالم العولمة و تاثيره فى المستهلك  ٠السيد احمد مصطفى عمر – ٤

   ٢٠٠٠سنة  ٢٥٦مركز دراسات الوحدة العربية ع 

  ١٩٩٨/  ١٠/  ١٥العولمة فى مراة الثقافة العربية  ٠الفريد فرج  – ٥

   ١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  ٠ة القاهر ٠العولمة و الطريق الثالث  ٠السيد ياسين  – ٦

   ١٩٩٨سنة  ١دار العربى ط٠القاهرة  ٠فى التربية  ٢١تحديات القرن  ٠لطفى بركات  – ٧

مجلـة العلـوم    ٠المظـاهر و المسـببات    ٠المفهـوم   ٠العولمـة   ٠احمد عبد الرحمن احمد  – ٨

   ١٩٩٨سنة  ١ع  ٢٦مجلد   ٠االجتماعية

المسـيرة و التحـديات تـأمالت شـاهده علـى       ٠العمل االقتصادى العربى (٠عبد الحسن زلزله -٩

  .١ ٢٠٠٠سنة  ١٠١جامعة الدول العربية ع  ٠القاهرة  ٠مجلة شئوون عربية ) عصره 
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 ٣٧ع  ٠لبنان  ٠بيروت ٠مجلة منبر الحوار  ٠العولمة و افة العولمة  ٠محمد مهدى شمس الدين ١٠

   ١٩٩٩سنة 

مجلـة منبـر    ٠العالقة بين اطروحتى  نظام عالمى جديـد و عولمـة    ٠حسين توفيق ابراهيم  -١١

   ١٩٩٩سنة  ٣٧لبنان ع  ٠بيروت  ٠الحوار 

 ٢٣ع٠عـين شـمس    ٠مجلة كلية التربيـة  ) التعليم و تحديات ثقافة العولمة (هدى حسن حسن -١٢

   ٢٠٠٠االمين سنة  ١٨٨ص  ١٩٩٩سنة    ٣جزء٠

ات التربية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجى الواقـع و  إعداد المعلم بكلي ٠على أحمد مدكور –١٣

العلمـى   المؤتمر) موتمر تطوير نظم اعداد المعلم العربى و تدريبه مع مطلع االلفية (تصور  مقترح 

مــايو ســنة                            ٠ ٢٧ ٠ ٢٦ ٠جامعــة حلــوان   –كليــة التربيــة   –الســنوى الســابع  

 مجلد أول  ١٩٩٩

 ٠العولمة و تحديات العصر و أنعكاسـها علـى المجتمـع المصـرى      ٠نة حسنين عمارة بسي – ١٤

  ٢٣ - ٢٢ص  ٢٠٠٠سنة  ١االمين للنشر ط ، دار  القاهرة

المملكـة العربيـة    ٠مجلـة المعرفـة   ) يتطور التعليم تتوطن التقنية( عبد اهللا بن أحمد الرشيد – ١٥

  ٨٠ص  ١٩٩٨يونيه سنة  ٣٥ع   ٠السعودية 

  ١٣ص  ١٩٩٨يونيه سنة  ١٣٨مجلة االسالم وطن ع  ٠طفى محمود مص – ١٦

هيمنة منفردة فى المجاالت االقتصادية و السياسـية و  -العولمة  ٠مجدى عبد الحافظ و اخرون – ١٧

   ١٩٩٩دار الجهاد للطباعة و النشر و التوزيع  ٠القاهرة  ٠تقديم محمد نوار  ٠العسكرية 

محمـد الهـادى   -٢ ٢٠٠٠دار الكلمة سنة  ٠المنصورة  ٠الم بال هوية العولمة و ع ٠محمود المنير  – ١٨

   ١٩٨٧سنة  ٠االنجلو المصرية  ٠القاهرة  ٠فى اصول التربية االصول الثقافية للتربية  ٠عفيفى 

 ٠القـاهرة   ٠العولمة مقدة فى فكر و اقتصاد و إدارة عصر الالدولة  ٠محمد احمد الحضيرى  – ١٩

  دار  ٢٠٠٠سنة  ١ط مجموعة النيل العربية 

 القاهرة  ٠العولمة و تحديات العصر و انعكاساتها على المجتمع المصرى  –بثينة حسنين عمارة -٢٠
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  التاسعالفصل 

  تــحديات الــمستقبل

  - :مقدمة

  ٠تحدى الثورة التكنولوجية :      أوالً

  ٠تحدى المعلوماتية و صناعة المعرفة :     ثانيا

  ٠تحدى التكتالت االقتصادية :     ثالثاً

  ٠تحدى المتغيرات الثقافية :   رابعاً 

  ٠ تحدى المتغيرات االجتماعية:   خامساً

  ٠تحدى الديمقراطية :    سادساً

  ٠تحدى الزيادة السكانية :      سابعاً
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  التاسعالفصل 

  تــحديات الــمستقبل

  -:مقدمة

يواجه العصر الحالى العديد من التحديات و التغيرات المتنوعة و لم يعد أمام المجتمع سوى    

الستشراف المستقبل بما يحمله من تقدم  أن ينظر فى أساس التقدم و التطور، و هو التعليم

فى عصرنا الراهن تسبب إلنسان  اإلنسانيةحديث و تطور مفاجئ و أن التحديات التى تواجه 

تضع اإلنسان أمام مستقبله بشكل  أنهاهذا العصر القلق و تثير فيه الخوف  و الرعب إال 

  ٠سريع و عنيف و أنها تجعل اإلنسان كثير التفكير بالمستقبل 

بوضع الجامعات و دورها فى المجتمع المعاصر، و  األخيرةو زاد االهتمام فى السنوات    

بمستقبل التعليم الجامعى و أهدافه و التحديات التى تواجهه الجامعات فى مختلف المجاالت 
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،  و الوسائل التى يمكن أن  األساليباالجتماعية ،و االقتصادية، و السياسية ،و الثقافية،  و 

ين بها الجامعات لمواجهة هذه التحديات و التغلب عليها او تذليلها و تطويعها لصالحها و تستع

   . و خدمة رسالتها العلمية أهدافهاتحقيق 

و هناك بعض التحديات التى تهددنا و لذلك يجب علينا أن نحدد بعض الوسائل و األسـاليب     

 ٠أن تفعله هذه التحـديات المسـتقبلية   لمواجهة هذه التحديات المستقبلية ونحن ندرك ما يمكن 

فالهدف االساسى لنا اليوم هو ضرورة إعطاء األفكار الحديثة الفرص لتنمو و تنتشـر و مـن   

  .خاللها كيفية مواجهة هذه التحديات  

و التعليم العالى له دور كبير فى تكوين و تقدم المجتمـع و تحقيـق أهدافـه و فـى      

غيرات السريعة الهائلة فى مختلف المجـاالت و فـى تلبيـة    مواجهة التحديات المعاصرة و الت

العلمـى و   احتياجات المجتمع من الموارد  البشرية و لـه دور كبيـر فـى متابعـة التقـدم      

التكنولوجى و مالحقة هذا التقدم عن طريق إعداد الباحثين و خلق الطاقات المبدعة و العمـل  

لم المستقبل مرتبط بما سيوكل اليه القيام به فى على تنميتها  و يتفق المربون على أن إعداد مع

القرن الحادى و العشرين ،و بذلك يجب أن ياخذ اإلعداد الحالى فى كليـات التربيـة مطالـب    

المستقبل خاصة، و أن األساليب المتبعة فى كليات التربية أساليب قاصـرة ال تصـلح لتأهيـل    

  ٠قمار الصناعية معلم المستقبل فى عصر الفضاء و األلكترونيات و األ

و يتفق أيضا مع المربون كثير من القادة السياسيين أن تنمية الموارد البشرية هـى المفتـاح     

لمستقبل التعليم العالى و خاصة من أجل إنتاج قوة عمل فنية  و صناعية و إداريـة و يـزداد   

أداء العمـل و   و االنضباط و اإلخالص فى اتساعا بتنوع الكفاءات و القدرة على العمل الجاد

من الضرورى تنويع مؤسسات التعليم العالى و ليس لمجرد  تلبية  احتياجات  السوق بل أيضا 
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لكفالة توافر النطاق الواسع من المعرفة و القدرات الالزمة فى جميع الدول من أجـل دخـول   

  ٠() القرن الحادى و العشرين 

التى تؤثر على المجتمع فى مختلـف   و التغيرات السريعة فى مختلف مجاالت المعرفة، و    

مجاالت حياته سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و تعليميا تتطلب ضـرورة موائمـة ،و   

مسايرة مقررات إعداد المعلم لهذه التغيرات  بحيث يجب أال تكون مقررات اإلعداد جامدة بـل  

تفق، و التغيرات الحادثـة فـى   تتسم بالمرونة لدرجة تسمح معها بتعديل مقررات اإلعداد بما ي

  ٠المجتمع 

ويتطلب ذلك بالضرورة تحرر التعليم الجامعى من األنماط التقليدية القائمة األن  سواء فيما    

يتعلق بالمناهج أو بعض المقررات أو بعض طرق التدريس مع اتساع النظـر فـى تصـور    

إنسانيا نابعـا مـن التجربـة     أهداف الجامعة بحيث تضفى على التعليم الجامعى طابعـا ثقافيا

و تواجه األمة العربية و هـى تخطـو    .الخاصـة  ومن االتصال بالثقافات العالمية المختلفة 

نحو القرن الحادى و العشرين العديد من التحديات الدولية و االقليمية و المحلية ،و التى تجعل 

تعيش بمعزل عن الدول األخـرى  من التطوير خيارا استراتيجيا ال بديل عنه فاألمة العربية ال 

بل تعيش منفتحة على العالم كله بما لها من تراث ثقافى و حضارى يؤهلهـا لالنفتـاح علـى    

  .ثقافات العالم و التكيف مع متغيراته 

و أن على كليات التربية باعتبارها أحد مراكز التعليم العالى فى مواجهة هذه التحديات عـن     

التى تتوافر فيه الخصائص و المستوى الذى يجعـل ذلـك المعلـم     طريق اإلعداد الجيد للمعلم

قادرا على مواجهة هذه التحديات، و التغيرات الحالية  و المستقبلية و توفير األعداد الالزمـة  

  .من المعلمين لسد احتياجات المجتمع من المعلمين 

  -:تحدى الثورة التكنولوجية :أوالً
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التكنولوجيا بما ينطوى عليه من تطبيق للعلم الحديث فـى  يتميز العصر الذى نحياه بأنه عصر 

مختلف المجاالت ومن أبرز مظاهر ذلك العصر ، ثـورة االتصـاالت ، وثـورة تكنولوجيـا     

المعلومات فقد أدى التطور الهائل فى تكنولوجيا االتصال إلى تحويل العالم إلى ما يشبه القرية 

وأصبح اإلنسان قادراً على رصد ما يجـري   الصغيرة وربط الشعوب المتباعدة بعضها ببعض

عل الطرف اآلخر من الكرة األرضية بالصوت والصورة فى لحظة قيم الحدث وأسهمت تلـك  

الثورات فى ظهور مفهوم جديد للعصر الذى نحياه اآلن وهو عصر العولمة  ، فقـد غيـرت   

علومات من خالل البث ثورة االتصاالت من طبيعة وسائل اإلعالم العالية وأدت إلى انتشار الم

  . باألقمار الصناعية ونقل الصوت والصورة إلى جميع المناطق فى الكرة األرضية 

تعد الثورة العلمية و التكنولوجية من أهم الظاهرات التى تميز العصـر الحـالى  و      

ت تعود أهميتها إلى التأثير العميق الشامل الذى تحدثه فى كافة جوانب الحياة و إلـى المشـكال  

 التكنولـوجي و لقد نجم عن هذا االنفجار المعرفـى و   ٠االقتصادية و االجتماعية التى تثيرها 

و بخاصة فى القـيم و   االجتماعي العديد من التغيرات فى كافة المجاالت إذ زادت حدة التغير

ة المؤسسات ،و العالقات االجتماعية فالتغير فى القوى المنتجة سيلقى بظالله على أنماط الحيـا 

االجتماعية بأسرها فمع زيادة الحاجة إلى عمالة جديدة و األتجاه الى الالمركزية اإلنتاج بفضل 

عصر المعلومات ستتجه الدول الصناعية إلى نشر السكان و عدم تركيزهم فـى المـدن كمـا    

يتوقع الزحف على المدن فى الدول النامية و زيادة عدد سـكانها كمـا يتوقـع أيضـا زيـادة      

الفردى و نقص ساعات العمل و زيادة وقت الفراغ نظرا لزيادة القـدرة اإلنتاجيـة    اإلستهالك

كما يتوقع أن يحدث تغيير فى الطبقة العاملة و طبيعة عملها و من ثـم عقليتهـا    ٠زيادة هائلة 

  ٠المهنية و االجتماعية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩٨

قوى  يعتمد امتالك زمام التقدم العلمى والتكنولوجى علىتعليم جامعى قادر على إعداد

بشرية قادرة على التعامل مع التقدم العلمى والتكنولوجى  ، حيث ال مكان فى الوقـت الحـالى   

لتعليم جامعى منعزل عن المجتمع  وما يلحق به من تغيرات ، وإن التعليم الفعال هـو القـادر   

،   على توثيق الصلة بين المجتمع وأفراده وإحداث التنمية الشاملة فى ظل هذا العالم المتغيـر 

فلم يعد دور الجامعات إعداد الطالب لوظائف تقليدية فقط بل إعدادهم للتفاعل بفعالية واقتـدار  

مع وسائل اإلنتاج المتجددة ألن الوظائف التى يلتحقون بها بعد انتهاء دراستهم ربما تختفى من 

  .جراء طبيعة المتغيرات التكنولوجية  

فى مختلف جوانب الحياة والتطـور العلمـى ومـا    ويقصد بالتقدم والتكنولوجى التغير السريع 

يرتبط به من تطبيق تكنولوجى فى هذه الجوانب الحياتيه واإلبداع العقلي والمعرفـة العلميـة   

المتقدمة واالستخدام األمثل للقدرات البشرية والمادية وزيـادة فاعليـة المنظومـات الحياتيـه     

  .والتحكم فيها  

عتمد على المعرفة العلميـة المتقدمـة و االسـتخدام األمثـل     و الثورة التكنولوجية هى ثورة ت

للمعلومات المتدفقة و يعتبر خبراء الدراسات المستقبلية أن حجم المعرفة العلمية سيتضـاعف  

كل سبع سنوات أى أن حجم التراكم فى هذه المعرفة خـالل السـنوات المتبقيـة مـن هـذا     

يحتاج إلى تنظيم سريع و مستمر  المعرفة و هذا الـكم الهــائل و المـهول من ٠الــقرن 

لمن يريد أن يستخدمه و هذا التنظيم السريع لتدفق المعلومات و التعرف على طرق استخدامها 

    .هو محل التقدم فى القرن القادم 

و العلم يتطور فى عالمنا بسرعة مذهلة حيث تتضاعف المعرفة و تتولى الكشوفات العلمية    

تبعها تزايد المبتكرات التقنية و اتساع التطبيقـات اإلكترونيـة ، و سـاعد    بمعدالت متسارعة ي

على ذلك  تبدل أساليب العمل و اإلنتاج  و زيادة التخصص و ازدياد االحتكاك الثقـافى بـين   
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المجتمعات و تدخل العلم  و التقنية فى حياة الفرد، و المجتمع ،و المدرسة فى عصر العلـم، و  

لى تغير طرقها و أساليب فى تربية النشئ و تعمل على تزويدهم بـأدوات  التكنولوجيا بدعوة إ

الكشف عن المعرفة و المهارات األساسية فى التفكير و التعبير و أن تنمى، لديهم القدرة علـى  

  ٠المالحظة و البحث و غيرها من الطرق التى تمكن من أن يعلم نفسه بنفسه 

جتمعات ما بعد الصناعة إلـى وجـود فـراغ أو    و سوف تؤدى تكنولوجيا المعلومات فى م   

فجوة بين الذين يملكون المعلومات و يستخدمونها و يستفيدون منها و بين الذين ال يملكون تلك 

المعلومات،  و ال يستطيعون استخدامها أو يستفيدون منها    و نتيجة لذلك سوف تزداد حجـم  

  ٠علومات و االتصال تلك الفجوة كما زاد هذا الكم الهائل من وسائل الم

و بناء على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات مكنت اإلنسان من أن يراجع عقله فى أى وقـت و   

ألن عملية التسجيل للمعلومـات   ٠فى أى نوع من المعلومات فى وقت قصير جدا إذا احتاجها 

ساسـية لـذلك   و الوعى بها يجعلها قابلة للتحسين و اإلضافة و التعديل باالعتماد على قواعد أ

و على ذلك فالتعليم العام يجب التزويد بالمستوى األعلى من  ٠التطوير أو التعديل أو التحسين 

المعارف و الحقائق بشكل مطلق  فهو يقدم المعلومة مجــردة و يؤكد و جعلها مفيـدة فـى   

  ٠عالم الواقع 

لى الجوانب التطبيقية فقـد  و لم تقتصر هذه الثورة العلمية على الجوانب النظرية بل تعدتها ا   

  .تقلصت الفجوة الزمنية بين النظرية و تطبيقها بصورة واضحة ملحوظة 

يقتصر مفهوم التكنولوجيا على األدوات و الوسائل التى يمكن أن تسهم عملية التعليم ،و  الو   

ت و التعلم بل يتعدى ذلك الى الطرق، و االستراتيجيات التى يتم من خاللها تطبيـق النظريـا  

  ٠، و المعارف الى أدوات منتجة يمكن من خاللها تحسين العمل  األفكار
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 ٢٠٠

و ما يشهده العالم اليوم من تغير فى مجال تكنولوجيا المعلومـات ، و مصـادر الحصـول       

التقليدى  المدرسيعليها يعد من أكبر العوامل ذات التأثير فى المنهج المدرسى  فارتباط المنهج 

أخذ باالنحسار لصالح مجموعة متعددة من مصادر المعرفة التى أصـبحت   بالكتاب، و بالمعلم

ففى الوقت الراهن تقوم مراكز مصادر التعلم العالمية بتوفير المعلومـات   ٠فى متناول الجميع 

  لطالبيها فى جميع مجاالت المعرفة عن طريق وسائل و أدوات متطورة تعمل بكفاءة و فعالية 

و  ٠لمعلومات الحديثة، و العولمة واقعا جـديدا فى مجـال التعلـي  و نـجد أن تكنولوجيا ا   

بخاصة التعليم العالى إلى جانب المجاالت الحياتية األخرى و يتطلب األمر أن تغير جامـعات 

الوطن العربى من فلسفاتها و مناهجها و مؤسساتهـا التعليمية التقليدية ،حيـث أن األسـاتذة و   

 ٠الحديثة و العولمـة   ـتغيرات التى جاءت بـها التكـنولوجياالطلبة بدؤا يدركون بـعض ال

و أولـى هذه التغيرات القنـاعة بأن عملـيات  الـتعليم و التـعلم يـمكــن أن تـــكون   

خارج أسوار الجــامعة و أن المفهوم التقليدى للجامعة و الكلية يمكن أن يطور و يجدد بـل  

لشكل القديم و هذا االتجاه يزداد قوة   و سرعة ليس يتغير كليا و ياخذ شكال آخر مختلفا عن ا

  ٠فى الوطن العربى فقط بل فى جميع أنحاء العالم تقريبا 

و كل تغير مجتمعى البد أن يصاحبه تغيير تربوى و أن هناك من يرى النقلة المجتمعيـة      

ـ   التى ستحدثها تكنولوجيا المعلومات  ما هى فى جوهرها رز عالقـة  إال نقلة تربويـة ، و تب

المعلومات بالتربية خاصة جانبها التعليمى بشكل مباشر إذا ما نظرنا إلى التعليم بصـفته فـى   

  ٠اقتناء المعرفة 

و لذلك فمن الواجب دراسة التكنولوجيا المستخدمة اليوم للوصول الى الفوائـد   و الحـدود      

  ٠لمختلف الوسائل للتعليم العولمى للغد 
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ال التكنولوجيا قد طورت بشكل واضح قدرتنا على االستجابة للظروف فى مج استثماراناو     

و فـى المسـتقبل   ٠المتغايرة أنه على أساس يوحى بأننا جميعا نتفاعل مع أنظمة المعلومـات  

إن معرفة قدرة نظم المعلومات ،و القدرة على وضع هذه  ٠سنعتمد أكثر على نظم المعلومات 

ووظائف شخصية و التى تصل ألهدافهم و إلى مجتمـع   المعرفة محل العمل أن تنتج مؤسسات

بنوعية حياة سامية  و يتضح من ذلك أن للعلم دورا كبيرا و مؤثرا فى العصر الذى نعيش فيه 

فنحن فى حاجة إلى علم يهيئ الفرد و المجتمع لحقائق الثورة التكنولوجيـة  و بـذلك يصـبح    

دم التكنولوجى مما يتطلب ذلـك أثـرا علـى    واضحا أنه يجب الربط بين التقدم العلمى، و التق

النظام التربوى، و على اختيار نوع التعليم مما يعدهم للحياة العملية فى المستقبل و مما يـؤثر  

ذلك على عملية إعداد المعلم مما يجب أن تتناول عملية إعداد المعلم أن تحول وظيفة المعلـم  

ناهج و المقررات الدراسـية الـى متبـع    من مجرد ملقن و محفظ و استظهار للمعلومات و الم

للمنهج العلمى، و مسهال لعملية التعليم وأن يتسم بالمرونة و ممارسـا لعديـد مـن األنشـطة     

الـدراسية و تحول المتعلم من متلقن سلبى الى متعلم مشارك و مناقشـا و محـاورا إيجابيـا    

التى يجـب أن تـدخل    للحصول على المعرفة و يساعد على ذلك أيضا تكنولوجيا المعلومات

بصورة مهيمنة فى برامج اإلعداد بحيث تمكن المعلم بتهيئة التالميذ للتعامل مـع المسـتقبل و   

التعرف على تكنولوجيا المعلومات و يجب أن تصبح ضمن مقررات كليـة التربيـة بصـورة    

ـ  ع عامة بدال من تخصص فريد بهدف تمكين المعلم أن يساير مجتمع المعلومات ،و التعامل م

متطلبات المستقبل بإالضافة إلى ذلك يجب أن تصبح نظم التربية متجددة بحيـث تتفـق مـع    

و هكذا تبدو الحاجـة ماسـة إلـى االهتمـام      ٠مسايرات العصر و تحديات متطلبات المستقبل

بالتعليم و بالتكنولوجيا للمعلم العربى و يمكن أن يكون ذلك من خالل برنامج تعليمـى يسـاعد   
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مية فهمه و كفاءته فى التصميم و اإلنتـاج و االسـتخدام للمنتجـات ،و الـنظم     المعلم على تن

  .التكنولوجية 

و يجب على المعلم مواكبة هذا الكم الهائل من االنفجار المعرفى و تكنولوجيا المعلومـات       

و مالحقة هذا الكم الهائل من   بحيث أن يظل على أتصال دائم بتلك المستجدات و المستحدثات

نفجار المعرفى من المعلومات و القدرة على استخدام األساليب التكنولوجيـة فـى العمليـة    اال

   ٠التعليمية 

  : ويتصف التقدم التكنولوجي بمجموعة من الخصائص والسمات أبرزها  

ظهور تكنولوجيا  جديدة  ، مثل التكنولوجيا الذرية ، والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا  - ١

  .ات الدقيقة الفضاء واإللكتروني

يتسم باإليقاع المتسارع والذى سوف يغير نسيج الحياة وإبقاعهـا وانعكاسـاتها علـى     - ٢

 .النظم السياسية واالقتصادية والتعليمية والعسكرية 

ظهور التكتالت االقتصادية الضخمة والسباق فىاإلنتاج والصناعة لكسب المزيد مـن   - ٣

صة انطالقا مـن قاعـدة معلوماتيـة    األسواق العالمية واالتجاه المتزايد نحو الخصخ

 .ضخمة لتصبح التكنولوجيا هى المورد الرئيسي لالقتصاد المتقدم  

يحدث بمعدالت متسارعة للغاية إلى حد ضاقت معه الفجوة الزمنية التى تفصل بـين   - ٤

 .تاريخ االكتشاف العلمى وبين بداية تطبيقه عملياً 

لحديثـة المتنوعـة ، مثـل    استحداث صناعات وخطوط فرعية جديدة الصـناعات ا  - ٥

 . البرمجيات واإللكترونيات الدقيقة 

مساعدة التقدم العلمى والتكنولوجى على اختصار العمل اليدوى والميكانيكى واالعتماد  - ٦

  . على المجهود الذهنى 
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  -:تحدى المعلوماتية و صناعة المعرفة - ثانيا

علمية المتقدمة و االسـتخدام األمثـل   يمر العالم اآلن بثورة تكنولوجية تعتمد على المعرفة ال   

للمعلومات ،و الكم الهائل من المعرفة يحتاج إلـى تنظـيم سـريع   و مسـتمرلمن يريـد أن      

يستخدمه باإلضافة إلى التعرف على طرق استخدامها فهو المحك للتقدم ،و مواجهـة القـرن   

وعـا مـن التغيـر    و هذه القدرة التكنولوجية سوف يتأثر بها الجميع ممـا تحـدث ن   ٠القادم 

  ٠االجتماعى المتسارع من الفرد، و المجتمع لكى يكونا سريعى التكيف مع كل تحول و تغير  

و ال جدل أن ثورة المعلومات التى يشهدها العالم اآلن أحدثت ،و مـا زالت تحدث طفـرة      

العلميـة  على المعرفـة   هائلة فى مختلف مجاالت المعرفة و هذا يعود الى اعتماد هذه الثورة 

المتقدمة و المعلومات المتقدمة سريعة اإلنفجار المعلوماتى الناتج عن تضاعف حجم المعرفـة  

التطور المعرفى تطور تقنيا كبيرا بهدف  و لذا كان من األمور الطبيعية أن يصــاحب هذا٠

و معرفـة قـدرة نظـم       ٠التوصل إلى وسيلة فعالة للتحكم فى حجم المعلومـات و تـدفقها  

مات و القدرة على وضع هذه المعرفة محل العمل يمكن ان تنتج مؤسسات ،و وظـائف  المعلو

  ٠شخصية 

و انتشار المعرفة يتم اآلن بسرعة ال تعرف حدودا سوى مدى إتاحة الفـرص التربويـة و      

التعليمية ؛ و ذلك بفضل انتشار وسائل االتصال و وسائط اإلعالم الفائقـة و التطـور التـى    

لتعليمية التى كانت تحول دون تقاسم التراث العلمى ،و الثقافى المشترك بين حطمت الحواجز ا

  .البشر 

و بالطبع فإن المعرفة بنظراتها و تقنياتها  و بدائلها و مستواياتها المتفاوتة و قوتها الثقافيـة و   

 االجتماعية و االقتصادية  هى المصدر الوحيد للقوة التى تمثل الباعـث، و الـدافع وراء كـل   

و هى أساس و شريان و عصب التقـدم المجتمعـي علـى مـر     . األنشطة اإلنسانية المختلفة 
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 ٢٠٤

و إن كانـت أهميتهـا    ٠العصور و ال غنى عنها ألى تقدم أو تطور أو نمو على مر العصور 

تزداد بمعدل تضاعفها أو أكثر ، و هذا يجعل منها تجارة رابحة، و سلعة رائجة حيث تتحـدد  

التى تتحصل عليها الدول مدى مكانتها بين دول العالم المختلفة ومـدى  فى ضوء كم المعارف 

  ٠تفوقها و انحسارها  

وذلك فإن مهمة التعليم العالى ليس فقط تطوير المعرفة و تـدريب المتخصصـين و لكـن        

للتعلـيم العـالى    ولذلك فان المهمة العظمى ٠أيضا نقل الحضارة و بناء صرح شائع للمعرفة 

المعرفة الخاصة و المعرفة العامـة  ( ع من التكامل فى كلتا الحالتين من المـعرفة هوإنجاز نو

  ٠) ٢(و أن يفعل ذلك على أسس  و قواعد عالمية ) للعالم ككل 

تخطيط نظام المعلومات يشمل تطوير االتجاه العام و المحدد لمناطق نظم المعلومات ، و الو   

ديدها من خالل تخطيط نظـم المعلومـات ،و التـى    أن برامج المستقبل و مشروعاته قد تم تج

يمكن أن تكون نتيجة مباشرة للتخطيط اإلستراتيجى للمنظمة أو المؤسسة ، و أن تخطيط نظـم  

المعلومات يمكن أن يؤثر فى الكثير من المجاالت و األفراد داخـل أو خـارج المؤسسـة ، و    

  -:تخطيط نظم المعلومات يعرض الكثير من المميزات و تشمل 

  ٠تطوير إستراتيجية طويلة المدى  – ١

  ٠االستغالل األفضل لمصادر المعلومات  -٢

  ٠اآلداء األفضل للمجاالت الوظيفية -٣

تخطيط لنظم المعلومات يمكن أن ينتج عنه االستخدام أو االستغالل األفضـل لمصـادر   الو   

قل تطورا و يمكن من المعلومات ،و بدون تخطيط لنظم المعلومات يمكن أن ينتج عنه أنظمة أ

م نظم المعلومات ،و استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسـة  يقيالصعب جدا  تقييم آداء 
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 ٢٠٥

و أن يكون  هناك مستوى لقياس اآلداء الفعلى و عدم وجود مستوى للمعيار يمكـن أن ينـتج   

   ٠ عنه سوء فهم بين التنفيذ على المستوى األعلى و قسم نظم المعلومات

  -:المعلومات بعدة خصائص رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي  وتتميز

التمتع والسيولة فالمعلومات  ذات قدرة هائلة علي التشكل فعلي سبيل المثال يمكـن تمثيـل   -١

المعلومات نفسها فيصورة قوائم أو أشكال ورسوم بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقـة  

صية في تكييف رسائلها  اإلعالمية بمـا يتفـق مـع    وتقوم وسائل اإلعالم باستغالل تلك الخا

  .مصلحة المعلن أو المهيمن 

حيث يستطيع مستقبل المعلومات نسخ  ما يتلقاه منها بوسـائل  : سهولة النسخ  - ١

 يسيرة للغاية 

مثل انتقال موجة أو بثها علي المشاع لمن يرغـب فـي   ( قابلية النقل عبر مسارات محددة  - ٢

 ) .استقبالها

تنتاج معلومات جديدة من بيانات قديمة قد تكون مشوشة وذلك مـن  إمكانية اس  - ٣

 .خالل تتبع مسارات عدم االتساق والتعويض عن البيانات غير المتكاملة 

القابلية الكبيرة لإلندماج بين العناصر المعلوماتية حيث يمكن ضم عدة قـوائم   - ٤

ن نص جديد مـن فقـرات   في قائمة واحدة أو إضافة ملف معين لقاعدة بيانات قائمة أو تكوي

 .يتم استخالصها من نصوص سابقة 

المعلومات مصدر رئيسي للقـوة السياسـية واالقتصـادية والعسـكرية والثقافيـة       - ٥

 .للمجتمعات الحديثة 

المعلومات تنمو مع زيادة استهالكها  فهي ال تتأثر باالستهالك وهي المـورد   - ٦

 اإلنساني الوحيد الذي ال يتناقص بل علي العكس 

   -: ت مجتمع المعلومات سما*
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 ٢٠٦

إن مجتمع المعلومات هو ذلك المجتمع الذي يسـمح باالتصـاالت المفتوحـة وذلـك     

المجتمع الذي ينتج المعلومات علي نطاق واسع وتنتشر فيه المعلومات بال قيود وبذلك تصـبح  

  .فيه المعلومات قوة دافعة نحو توجيه االقتصاد والتنمية 

ه وتميز أيضا المهارات المعلوماتية ألفـراده ويمكـن   ولمجتمع المعلومات سمات تميز

  :إجمال ذلك فيما يلي 

القوة المحركة األساسية في مجتمعات  المعلومات هي إنتاج المعلومات وليس  - ١

  .إنتاج السلع المادية 

 .تكنولوجيا الحاسب اآللي  هي التكنولوجيا األساسية في مجتمع المعلومات  - ٢

 .لقرار هو أساس مجتمع المعلومات أساليب حل المشكالت وصناعة ا - ٣

الصناعات الرئيسية هي الصناعات المعتمدة علـي المعلومـات والمرتبطـة     - ٤

 .بالمعرفة 

مركز الثقل االجتماعي سيكون للعاملين في حقول المعلومات واالتصـاالت وإنتـاج    - ٥

 .المعرفة 

بينما يقوم المجتمع الصناعي علي التخصص وتقسـيم العمـل فـإن مجتمـع      - ٦

ات يعتمد علي التكامل والتنسيق وحسن استخدام المعلومات في الواقـف المتعـددة   المعلوم

 .ومرونة التنقل بين المهن والوظائف 

تتوزع السلطة في الوحدات االقتصادية أفقياً وليس رأسياً  وسيتحول التنظيم اإلداري مـن  -٧

 .المركزية إلي الالمركزية 

 .أكثر منه في المجتمع الصناعي ارتفاع قيمة الوقت في مجتمع المعلومات -٨
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 ٢٠٧

تمتع أفراد المجتمع المعلوماتي بالوعي الكوني أي إدراك المتغيرات العالميـة مـع إجـادة    -٨

اللغات وأسس الرياضيات والقدرة علي التعلم الذاتي  واالبتكارية وامتالك فلسفة كونية تؤكـد  

   على المثل العليا ومفهوم الحرية واحترام خصوصية اآلخرين

و يجب على المعلم مواكبة هذا الكم الهائل من االنفجار المعرفى و تكنولوجيا المعلومـات      

بحيث أن يظل على اتصال دائم بتلك المستجدات و المستحدثات  و مالحقة هذا الكم الهائل من 

 االنفجار المعرفى ،و المعلومات ، و القدرة على استخدام تلك األساليب التكنولوجية فى العملية

التعليمية و بالتالى يجب أن تتضمن برامج، و مقررات كلية التربية مختلف مجاالت المعرفة ، 

  ٠و التكنولوجيا الحديثة    و المتقدمة 

  -:تحدى التكتالت االقتصادية :ثالثاً

واكبت التغيرات التكنولوجية تطور االقتصاد فى العالم من اقتصاد ما قبل الصناعة ما 

و الـذى يعتمـد    post industrial economylاقتصاد ما بعد الصناعة يمكن أن يطلق عليه 

على التكنولوجية المتقدمة ،و تكنولوجيا المعلومات كما شملت هذه التغيـرات أيضـا مجـال    

التجارة حيث نجد اآلن المؤسسات و الشـركات المتعـددة التـى تتخطـــى موازاناتهــا      

و الدليل على ذلك ممـا  ٠تها عبر  الحدود موازنـات الكثيـر من الـدول بل تمتد تعـامـال

و المتغيرات االقتصادية التى يعيشها المجتمع اإلنسـانى   .) الجات(سمى باتفاقية التجارة الحرة 

بصفة عامة أو الدول النامية بصفة خاصة عديدة يصعب حصرها فى هذا المجال إال أن اهـم  

ظهور أساليب فى اإلنتـاج   ٠ذه العناصر من ه: عناصرها تؤثر فى العملية التعليمية الجامعية 

الزراعى و الصناعى و فى الخدمات و اختفاء أخرى مما يستدعى مالحقة ذلك فى مضـمون  

و منها نوع العمل الذى يقوم به خريجو الجامعة فى حيـاتهم الوظيفيـة و    ٠العملية التعليمية 

يف أكثر من مجرد الكـم و  مما يستوجب أسلوبا فى التعليم يركز على الك ٠ينتظر تزايد ذلك 
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 ٢٠٨

و يركز على تمكين الفرد من اختيار العمل المناسب لقدراته ، و التكيف مـع   ٠إتقان المهارة 

و من أبعاد التغيرات االقتصادية األخذ بمعايير الكفاءة الداخلية فى إدارة  ٠الظروف  المتغيرة 

لتغير االقتصـادى تحقيـق   و من أخطر أبعاد ا ٠المؤسسات المختلفة و من بينها الجـامعات 

و ينتظر من الجامعات أن تشارك بصـورة   ٠زيادة فى اإلنتاج و رفع مستوى معيشة األفراد 

الجهد بحيث تحقق أهداف خطط التنمية حيث أن معقل الفكر و مركز الثروة  أسـاسية فى هذا

بشـرية علـى   فنقدم أساليب و بدائل جديدة للتنمية ، و تقوم بتخـريج الكفـاءات  ال   ٠البشرية 

  ٠أختالف مستوياتها لتقوم بأعباء العمل فى تنفيذ خطط التنمية  

و لقد صاحب هذا التقدم االقتصادى السريع ظاهرة التغير السريع فى بنية المهـن و طبيعتهـا   

حيث اختفت بعض المهن و ظهرت أخرى ، و لم تعد المهن اليوم تتطلب الجهد العضـلى، و  

كما حلت التقنيات الحديثة محل اإلنسان  ٠دقة التفكير بدرجة عالية القوة الجسمية؛ أنما تتطلب 

فى كتابـه   CLARKاألمر الذى دعا بعض الكتاب من أمثال كالرك ٠فى الكثير من األعمال 

سوف ال تبقـى   ٢٠١٩أن يقول إنه فى حلول عام  عن الحياة فى القرن الواحد و العشرين إلى

ن ذلك لمالحظة إشارات التحكم حيث إن مصـانع الغـد   فى المصانع وظائف إال قلة من الفنيي

  ٠سوف تكون ألية  و بأجهزة كمبيوتر توجه إالنسان األلى  

إلى أنه فى فترة تراوحت ما بين عامين إلـى ثالثـة    ١٩٨٠و أشارت دراسة أجريت عام     

ينخرطون فـى تخصصـات فنيـة    % ٤٠أعوام من بداية عمل المهندسين اليابانيين أكثر من 

تلفة إلى حد كبير عن تلك التى درسوها فى الجامعة  و هذا يعنى أنه ينبغى على التعليم أن مخ

يعد األفراد إعدادا يجمع بين الشمول و التخصص  بحيث يسهل على الفرد بعـد تخرجـه أن   

ينتقل من عمل الى آلخر قريب منه بعد فترة من التدريب، و هذا يعطى للمتعلم الفرصـة فـى   

دات داخل تخصصه و عليه ينبغى أن ينعكس هذا االتجاه علـى سياسـة إعـداد    مواكبة التجدي
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 ٢٠٩

المعلم  بحيث يتسم بالتكامل  فيجمع بين الشمول، و التخصص حيث إن ذلك سوف يؤدى الـى  

حسن إدراك المعلم للعالقة التفاعلية بين مختلف التخصصات من ناحية و يمكن لـه أن يقـوم   

  ٠من ناحية أخرى بتدريس أكثر من تخصصين متقاربين 

و هذا االتجاه ال يقلل من شأن التخصص و أهميته و إنما هى استجابة للتغير السريع فـى      

 تمسـؤوليا بنية المهن  و تزايد االعتماد على التقنيات فى أساليب اإلنتاج مما يضاعف فـى  

االجتمـاعى، و  التربية  وذلك من منطلق إحداث التوازن بين التقدم التقنى و التقدم الروحى، و 

الفكرى  سعيا وراء التوظيف األمثل لهذا التقدم  و بصفة خاصة فى المجـال االقتصـادى  و   

هكذا فإن ارتفاع مستويات التعليم و الـتدريب من أجل االحتفاظ بالعمل فى مكـان معـين و   

الترقى فيه سيكون دافعا الى إحداث تغيرات هامة فى مجال التعليم بصفة عامة و فـى مجـال   

  ٠إعداد المعلمين بصفة خاصة  

كما تتأثر إنتاجية الفرد بمقـدار   ٠و من هنا فإن التقدم االقتصادى يتأثر بنوع التعليم و جودته 

التعليم الذى حصل عليه و نوعيته،  و مقدار ما يتوفر له من الخبرات األساسية، و القدرات و 

د موضـع الـدول علـى الخريطـة     بهذا يصبح لدى الفرد قدرة متميزة وإنتاجية مرتفعة  تحد

العالمية و أن تقدم أى دولة يتوقف على قيمة المعارف فى هذه الدولة ، و فى الوقـت الـذى   

و اإلنتاج الكثيف للمعرفة،  و نجد أن قيمة أى منتج اليوم تتحـدد   نتجه فيه الى الموجة الثالثة

ون األساسى فان هذا يعنـى  بقيمة مكون المعرفة فى هذا المنتج  و إذا كانت المعرفة هى المك

أن تصبح قدرة أى دولة على تشجيع أبنائها المتالك هذا المكون األساسى  معيار مهما للتقـدم  

و األمن القومى معا و لكى نستطيع أن نواجه هذا فإنه من المحتم ،   و الضرورى أن تحـدث  

عرفى فيها و فى قدرتها تحوالت جذرية فى التعليم طالما أن قيمة أى دولة تتمثل فى المكون الم

على اكتشاف تقنيات جديدة و فى قدرتها على اكتشاف أساليب جديدة إلنتاج تكنولوجيـا فائقـة   
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 ٢١٠

فنحن من أجل هذا نحتاج إلى نوعية جديدة من المتعلمين يتعاملون و يتفاعلون مـع الموجـة   

  الثالثة مع لغة القرن الحادى و العشرين و ألياته 

قتصادية تتيح دورا محسوسا للقطاع الخاص فى ظل نظام الخصخصة كما أن المتغيرات اال   

بما يزيد من دور النشاط الفردى فى إدارة االقتصاد و إن التغيرات االقتصـادية المعاصـرة و   

شرا على المدارس و المعلمين من خالل إيجاد توازن بين احتياجـات  االمستقبلية تؤثر تأثيرا مب

حليال واعيا لمحددات اختيار ،و انتقاء و تـدريب التالميـذ، و   و هذا يتطلب ت ٠القوى العاملة

إعداد معلمى المستقبل ،و إعادة تدريبهم بحيث يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات فى أساليب 

اإلدارة الذاتية للمشروعات االقتصادية و إرساء المفاهيم األساسية للجـودة و تقليـل الكلفـة و    

ع الظروف المتغيرة و المتوقعة و المحتملة فى فهـم المنظـور   تمويل المشروعات و التكيف م

   ٠العالمى و المجتمعى و المعرفى و التكنولوجى 

  -:تحدى المتغيرات الثقافية  : رابعاً 

يقصد بالتغير الثقافى بأنه ظاهرة اجتماعية طبيعية مستمرة ال تتوقف، و ال يمكـن القضـاء      

انت حالته من العزلة أو البدائية و مـن عوامـل التغيـر    عليها فالمجتمع فى تغير دائم مهما ك

الثقافى طبيعة الفكر اإلنسانى نفسه ؛ ألن اإلنسان ال يكف عن التفكير و يدفعـه التفكيـر إلـى    

العمل باالضافة إلى أن االتصال بين ثقافتين يؤدى إلى التالحم بينهما سواء كان هذا االتصـال  

البعثات و المهام العلمية تعتبـر إحـدى الوسـائل     أنعرضاأم مقصودا هذا باإلضافة إلــى 

لالتصال بين الثقافات إلى جانب الثورة التكنولوجية فى عالم االتصاالت أدت إلى اتصال جميع 

ثقافات العالم عن طريق شبكة المعلومات ووصالت األقمار الصناعية التفاعلية ،و المستحدثات       

ر البناء االجتماعى ؛و من ثم تغيرت ثقافة المجتمع و يجـب  و االكتشافات البيئية أدت الى تغي

تحقيق الوحدة الثقافية العربية ؛و ذلك للحد من الثنائيات و االنفصاليات  و االزدواجيات القائمة 
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 ٢١١

فى الثقافة العربية و تنمية ما طرأ عليها من عالئق  و شوائب، و مواجهـة الغـزو الثقـافى    

و سبيل ذلك توحيد نظم التعليم العربى و  ٠حجيم الثقافة العربية األجنبى الهادف إلى تشويه و ت

عصريته من خالل برامج تعليمية متقدمة و سلم تعليمى متطور و إدارة تقنية و معلـم مؤهـل   

   ٠تأهيال علميا و مبادئ حديثة و مناشط و إشراف تربوى واع   

مجتمع خاص بهم من خـالل   و مهمة الثقافة فى توجيه وعى الجماعة هى توحيد الناس فى   

تراكيب اللغة و الرمز و المعتقدات و الجماليات و تكنولوجيا المعلومات هـى البنيـة التحتيـة     

لدعم هذا المهام أما بالنسبة  لتشكيل وعى الفرد فالثقافة دورها المحورى فى اقتناء ) األساسية(

  .  و األحاسيس المعرفة و تنمية أساليب التفكير  و قدرة التعبير عن العواطف

و مهمة التعليم هو تدمير األسوار الفاصلة التى تحافظ على الهويات المنفصلة و بذلك  

الوقت ذاتـه   يخلق التفاهم و يعــزز التعــاطف مع الحفــاظ على الفروق الثقافية فـى 

و  و بالرغم من أن الجامعة تقف على قمة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعى بثقافـات 

لغات معينة فإن من تحديات التعليم فى العصر الجديد هو الربط بين قاعـدة الفهـم المتطـور    

للمصالح الوطنية و األبعاد الدولية و ينبغى أن يوفر التعليم العالى تعليما أرقى يحـافظ علـى   

الهويات المستقلة و يعمل مع ذلك على جذب تلك الهويات داخل كل أوسـع و أكثـر شـموال    

ل من الثقافات المتميزة و البيئة متعددة الثقافات و كذلك ينبغـى لمؤسسـات التعلـيم    يحترم ك

العــالى أن تبذل جهودا خاصة للتشجيع  على وضع برامج متكاملة ترمى إلى ظهور ثقافـة  

   ٠للسالم و تعزيز التنمية المتواصلة 

عناصـرها، و   و بذلك ال يجب أن تنعزل التربية عن مجريات األحداث و أن تحـاول خـالل  

وسائطها التربوية المختلفة بناء الشخصية الخالقة التى ال تتابع الجديد فحسب ،بل تعمل علـى  

صياغة مستقبل أفضل و تجد لها مكانا فى عالم اإلبداع و للمعلم دوره الهام، و الخطيـر فـى   
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 ٢١٢

ـ  ة الثقافيـة  مواجهة الغزو الثقافى حيث يساعد األبناء على البحث ألنفسهم عن الذاتية و الهوي

لمواجهة عالم الغد ذلك أثناء تعلم المهارات الفنية المتعددة و تنمية قدرة الفرد على االبتكـار و  

االبداع و بث روح المنافسة فى التالميذ و من ثم إعداد األفراد القادرين على أن يجـدوا لهـم   

   . مكانا فى المجتمع العالمى الجديد 

حديات يجب أن تكون برامج إعداد المعلم تنمى لديـه فهـم   و لمواجهة هذا التحدى من الت    

الثقافة العامة و التفكير الناقد، و القدرة على التشكيل االجتماعى و تزويـده بالمهـارات التـى    

تمكنه باإللمام بالمستحدثات الجديدة فى مجال التعليم و التعلم و أن تتناول برامج إعداد المعلـم  

  بلية ،و أن تؤهله لكيفية التعامل مع هذه القضايا و المشكالت القضايا، و المشكالت المستق

  -:تحدى المتغيرات االجتماعية  -خامساً

يشهد العصر الحالى كثيرا من التغيرات و التحوالت االجتماعية التى تترك أثارها المباشرة    

فى قيمهـا و  و الغير مباشرة على المنهج الدراسى من  أبرز ذلك ما تشهده األسرة من   تغير 

فقد تخلت األسرة فى المجتمع العربى و اإلسالمى عن  ٠أهدافها و طموحاتها و أنماط سلوكها 

كثير من أدوارها ،و قيمها السابقة فى اختيار شريك الحياة و اإلنجاب و عدد أفراد األسـرة و  

مـن  المشاركة و العمل و الطموح  و حلت محل تلك قيم و أدوار جديدة بفعـل تـأثير كثيـر    

العوامل الثقافية و السياسية، و اإلعالمية التى يصعب مقاومتها و الحد من تأثيراتها  و بغـض  

النظر عن كون هذا التحول و التغير موجبا أو سالبا إال أن ما يترتب عليه فى مجـال تربيـة   

النشئ  خطيرا جدا و ليس األمر مقتصرا على مجال األسرة لكنه يسرى على كل المؤسسـات  

ماعية التى انتابها التغير و التحول و أخطر من ذلك كله مشـاركة األفـراد فـى تلـك     االجت

المؤسسات االجتماعية بفاعلية و من هذا المنطلق فإن علـى المنـاهج المدرسـية أن تتحمـل     

و هذا ٠مسئوليتها الخطيرة تجاه التنشئة االجتماعية، و إعداد األفراد للتكيف مع كل المتغيرات 
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 ٢١٣

لنظر فى أهداف هذه المناهج و مضامينها المعرفية ،و الخبرات التعليمية التـى  يتطلب أعادة ا

تقدمها،و عمــليات تقويم التعلم كما يتطلب مراجعة النظم و اللوائح التعليمية السائدة و أنماط 

اإلشراف و اإلدارة و للمتغيرات االجتماعية متغيرات عديدة أهمها اختالف الفوارق الحادة بين 

الحضر و طموح أهل الريف ،و هذا حقهم أن يعيشوا حياة أهل الحضـر  و يصـير    الريف و

الفارق بينهم نوع من النشاط االقتصادى ألنواع المعيشة و منها خروج المرأة الـى مجـاالت   

و  ٠العمل ،و سعيها نحو التعلم ،و حركتها نحو المساواة فى الحقوق  و الواجبات مع الرجـل 

المشروع يفرض طلبا اجتماعيا البد من االستجابة له علـى التعلـيم   هذه األنواع من الطموح 

   ٠الجامعى 

و هناك متغيرات اجتماعية أخرى هى عالقة الصغار بالكبار فطغت على السـطح عالقـات    

جديدة تمثلت فى جماعات الرفاق ،أو األصدقاء و التغير فى التراكيب األسرية و دخول المرأة 

لطلب االجتماعى على التعليم و التزايد السكانى بمشكالته المتعـددة  إلى سوق العمل ،و زيادة ا

و من أهم هذه المتغيرات أيضا تغير التركيبة السكانية ٠و تغير االتجاهات ،و القيم و األخالق 

و زيادة عدد السكان أكثر من الموارد المتاحة، و اختالف توزيع السكان هذا باالضـافة إلـى   

جتماعية السلبية مثل جـرائم العنـف، و اإلرهـاب و المخـدرات                انتشار بعض الظاهرات اال

   ٠و اإلدمان و التفكك األسرى الى غيرها 

التكيف و  و يتطلب هذا التغير االجتماعى المتسارع من الفرد و المجتمع أن يكونا سريعى    

المندفع ،و ال يمكن  التأقلم مع كل تحول و تبدل ،و وإال قضى عليهما هذا التــغير بقطاره 

للفرد و المجتمع أن يتكيفا إال إذا كانا مسلحين بنوع من التفكير و المعرفة  يساعدهما على 

   .ذلك و يضع هذا العبء  أساسا على النظام التربوى 
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 ٢١٤

و المتغيرات التى ينطوى عليها عصر المعلومات ستحدث بالضرورة هزات عنيفـة فـى        

و  ٠فتها و سياستها و دورها و مؤسساتها و مناهجها، و أسـاليبها منظومة التربية من حيث فلس

أن كل تغيير اجتماعى البد و أن يصاحبه تغيير تربوى  اإل أن األمر نتيجـة للنقلـة النوعيـة    

الحادة الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات ال يمكن وصفه بأقل من كـونه ثورة شاملة فى تنمية 

ذه المهمة على التربية لتسد الفجوة بـين قـيم المجتمـع    اإلنسان المــصرى و يقع عبء ه

الثقافية و األجتماعية و التغيرات التكنولوجية ،و المادية ؛ألن التربية هى التى تكسب السـلوك  

و تعدله و تنوعه و هى التى تشكل الشخصية اإلنسانية التى تتفق مـع القـيم ،و االتجاهـات    

فى عصر المعلومـات عالقـة ذات طـابع دينـاميكى             الجديدة فعالقة التربية بالمجتمع خاصة

و نجاح التربية يقاس بسرعة استجابتها و تجاوبها مع المتغيـرات االجتماعيـة ذات اإليقـاع    

السريع و المتسارع لمجتمع المعلومات مقارنة باإليقاع البطئ الذى تتسم به عمليـات التجديـد   

ن التغير االجتماعى   و هنا ينشأ حدوث فجوة تربوية التربوى المحكومة بالقاعدة الزمنية لقواني

بين مطالب المجتمع و آداء مؤسساته التربوية لذلك فإن تربية المستقبل البد أن تكسب اإلنسان 

صرى أقصى درجات المرونة و سرعة التفكير و قابلية التنقل بمعناه لتغير أماكن العمـل و  عال

المتوقع ،و التنقل الفكـرى كنتيجـة    االجتماعيلحراك المعيشة و التنقل االجتماعى تحت فعل ا

صـرى لمواجهـة   عو لذلك فإن تنمية اإلنسـان ال  ٠النفجار المعرفة، و سرعة تغير المفاهيم 

تحديات القرن الحادى و العشرين تتطلب منه أن يكون قادرا على التعامل مع أدوات وآليـات  

   ٠التكنولوجيا المتقدمة  

ا بحاجة إلى معلم قادر على حل المشكالت بالطرق المناسبة و التحول وهذا يوضح إلى أنن    

المتبادل، و نمو الشخصية المشتملة على قيم و احتياجات الجيل الجديد و البد أن يكون قـادرا  

على استيعاب القيم القومية و إالنسانية ،و التكيف مع المتغيرات الحضـارية، و قـادرا علـى    
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 ٢١٥

ى مثل هـذه األمـور بهـدف تقريـب الفـوارق االقتصـادية و       التخطيط و تدريب طالبه عل

و األهم من ذلك أن يكون قادرا على القيام بأدوار قيادية كاإلسهام فـى عمليـات    ٠االجتماعية

    .التغير االجتماعى نحو االفضل 

  -:تحدى الديمقراطية  سادساً 

و سلوك ،و أنهـا   و فكرتعتبر الديمقراطية نوعا من الحق السياسى للشعوب ، و هى ثقافة    

تحتل فى مجتمعنا مكانة محددة فى منظومة الوعى االجتماعى و السياسى سواء على مسـتوى  

النخبة السياسية و الثقافية  بكل شرائحها أو على مستوى القواعد الجماهيريـة فـى المـدن و    

ديمقراطيـة  و تشير عديد من البحوث الى أن مسألة ال ٠القرى و مختلف التجمعات االجتماعية 

و المشاركة السياسية تحتل مكانة متدنية فى الوعى الشعبى، و حتـى بـين شـرائح الصـفوة     

و نـجد قضايا التنمية و التحـرر الـوطنى    ٠المهتمة اهتماما مباشرا بشئون السياسة و الحكم 

تتصـدر أولــويات اهتماماتها بينما تتوازى مسألة الديمقراطيـة و الحـق فـى المشـاركة     

ية من دائرة األهتمام ، و هناك فريق آخر يعتقد أن تحرير الوطن أهـم مـن تحريـر    السياس

المواطن و الذى يجعل من الحرية االقتصادية و االجتماعية سابقة على الحريـة السياسـية  و   

فريق ثالث يرى تأجيل الديمقراطية ألن الديمقراطية البـد و أن تسـير بخطـوات محسـوبة     

  .المجتمع من تنمية أقتصادية و اجتماعية و ثقافية متواكبة مع ما يتحقق فى 

و معنى الديمقراطية يرجع فى األصل الى فالسفة اإلغريق إال أن االستخدام الحـديث لـه       

يرجع إلى االضرابات الثورية التى حدثت فى المجتمعات الغربية فى نهاية القـرن العشـرين   

معنـى الديمقراطيـة و تـم تعريفهـا      ظهرت ثالث أتجاهات عامة فى الجدل الذى دار حول

باعتبارها شكال من أشكال الحكم من حيث مصادر السلطة الالزمة للحكم و األغـراض التـى   

   ٠ .تؤديها الحكومة و االجراءات المتبعة لتكوين الحكومة 
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 ٢١٦

و يعتبر مشاركة العنصر البشرى فى عملية التنمية، و تحقيق اإلبداع فيها هما جـزء مـن       

الديمقراطية األوسع  و هما رهن بواقع الحريات التى يمارسها المـواطن  و الحقـوق   العملية 

و تحقيق العدالـة، و الحصـول    التى يتمتع بها ، و شــعوره بالكـرامة و تكــافؤ الفرص

لقد أدى إضعاف دور المـواطن و تقلـيص المشـاركة    ٠على نصيبه العادل من ثمار التنمية 

و أن ٠ائية إلى االبتعاد عن الفئة التى لها المصلحة الحقيقية فى التنمية الحقيقية فى العملية اإلنم

غياب أو تقليص المشاركة الشعبية  و الديمقراطية  قد أديا إلى ضعف اإلنجازات اإلنمائيـة إذ  

و االستناد إلـى   أن التقدم االقتصادى ال يتوقع تحقيقه و استمراره فى غيبة اإلصالح السياسى

   ٠ة أوسع ،و تمتع فعال بالحريات السياسية قاعدة ديمقراطي

و هذا التحول الديمقراطى لم يعد مجرد استجابة لمطالب فئات و طبقات جديدة ترغب فـى     

المشاركة السياسية، و صنع القرار فحسب ،و لكنه أصبح شرطا ضروريا للثورة التكنولوجيـة  

لوجية على العقل البشرى الذى تعـد  ،و ثورة التكتالت االقتصــادية حيث تعتمد الثورة التكنو

الحرية شرطا الزما لضمان عمله بقوة كاملة هذا باإلضافة إلـى أن المشـكالت المتجـددة  و    

بخاصة الناجمة عن الثورة التـكنولوجية هى من التعقيد و التشعب بحيث تتجاوز قـدره أيـة   

تعليم الجـامعى أعبـاء   فتغير الديمقراطية يفرض على ال  .أجهزة حكومية مركزية ألية دولة 

ليعد المواطنين للمشاركة المسئولة فى حركة المجتمع و ال يقتصر أثر متغير الديمقراطية على 

هذا األمر و إنما فرض على الجامعة أن تغير من سياستها فى االقتصار على تعلـيم الصـفوة   

   ٠يرة قاد الفالى أن تفتح أبوابها لتعليم الجماهير العريضة و ظهرت الجامعات ذات األعد

و لقد ترتب على ما سبق مسئوليات جديدة على األنظمـة التربويـة و منهـا ديمقراطيـة         

التى أدت إلى التوسع فى الخدمات التعليميـة و   Democratization of Education التعليم 

 تقديمها لمجموعات متباينة من الطالب أكثر من أى وقت مضى  و من ثم لم تعد مهمة التربية
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تحديد و انتقاء األفراد الذين تقدم لها الفرص التعليمية و إنما أصبحت مهمتها تهيئـة الشـروط   

و هـذا   ٠التى تساعد كل فرد على الوصول إلى حد يمكنه الوصول إليه و تسمح به استعداداته

يتطلب من المعلمين إعداد أنفسهم و يهيئها لمواجهـة ذلـك باإللمـام بالخلفيـات الثقافيـة و      

تماعية المتباينة لتحديد حاجات التعلم لدى الطلبة و تكيف البيئـات التعليميـة لألوضـاع    االج

  -:و فى سبيل تحقيق ديمقراطية التعلم حددت منظمة اليونسكو لمستقبلها هدفين هما  المتغيرة 

  ٠جعل حق التعليم واقعا ملموسا لكل المواطنين : اوال

بناء و تجديد أنظمتها التعليمية كى تـتمكن مـن    يتمثل فى مساعدة الدول األعضاء فى: ثانيا

  ٠مواجهة تحديات القرن الحادى و العشرين بما فيه تحدى حق التعليم لكل مواطن 

و تحقيق مثل هذه األهداف يتطلب تهيئة المعلم للتعامل مع األعداد الكبيرة من الطالب متـى   

صة األشكال المتعـددة للتعلـيم و   يتطلب األمر ذلك، و من خالل األنظمة غير التقليدية و بخا

الذى يجب أن نتوسع فى أنماطه و أساليبه حتى نتمكن من استيعاب كل الراغبين فى مواصـلة  

تعليمهم مع األخذ فى االعتبار التباين الكبير الذى يجب أن يوجد فـى نظـام إعـداد المـواد     

مع مفاهيم التعلم الـذاتى و  التعليمية لهذه الصيغ التعليمية غير التقليدية حيث يفضل أن تتمشى 

  ٠مبادئه المختلفة 

كما يفرض ذلك أيضا على كليات التربية أن تجمع فى إعدادها و تـدريبها للمعلمـين بـين       

التدريس فى التعليم النظامى ،و بين العمل فى محو األمية بحيث يؤهل المعلم للعمل فى كليهما 

يه كذلك استجابة لهذا التحدى الكبير و المتمثل و فى هذا توفير للوقت و الجهد ،و النفقات  و ف

فى األعداد الكبيرة من األميين التى مازلت أعدادها تتزايد، و بخاصة فى الدول النامية رغـم  

  ٠إننا أصبحنا على أعتاب القرن الحادى و العشرين 

  -:تحدى الزيادة السكانية : سابعاً
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أخذ اليوم أبعادا خطيرة على أبـواب القـرن   إن مشكلة السكان مشكلة عالمية كبرى و أنها ت   

الحادى و العشرين و تنذر بتدابير على المستوى العالمى قد ال تكون إنسانية ، و تفرض علـى  

الدول المختلفة إتخاذ إجراءات صارمة أحيانا  حيث من المتوقع وصول عددد سكان العالم سنة 

السكانية فى الدول الناميـة و أن   من الزيادة% ٩٥مليار نسمة و أن يتركز ١٤.٥الى  ٢٠٢٥

مليون نسـمة   ٨٥مليون منهم حوالى  ٥١٤فى الوطن العربى  ٢٠٢٠يكون عددد السكان عام 

فى مصر وحدها و إذا كانت االنطالقة الثقافية متمثلة فى الثـورة الصـناعية كعنصـر مـن     

رة حول مسـتقبل  المجتمع فإن الزيادة القادمة تضع عالمات أستفهام كبي عناصر التنميـة فـى

   ٠الحياة فى بدايات القرن القادم 

كما تعد الزيادة السكانية أحد أخطر التحديات التى تواجه مصـر و تخطـو نحـو القـرن         

الحادى و العشرين و تزداد حدة المشكلة إذا أدركنا أن الموارد و خاصة الزراعة و الغذا ء ال 

ن و من هنا توجد فجوة حقيقية بـين كـل   يتضاعف بنفس المعدل الذى يتضاعف به عدد السكا

من نمو السكان و نمو الموارد  و هذه الزيادة السكانية و هى تمثل تحـديا خطيـرا  لهـاأثر    

ملموس على التعليم و النظام التعليمى  فهى تعرقل تقدمه  و تجعل اليوم الدراسى الكامل عـدة  

س األعداد الضخمة مـن التالميـذ   فترات قصيرة ال تفى باالحتياجات التعليمية  فضال عن تكد

كما جعلت وباء الدروس الخصوصية ينتعش نتيجة إزدحـام الفصـل المدرسـى ، و نقـص     

االستيعاب لدى الطالب، و قلة اهتمام المدرس بتالميذه لزيادة عددهم على  المعدالت المعقولة 

  و أن مواجهة هذه التحديات يتطلب تطوير التعليم كخياراستراتيجى 

المعروف أن كثافة السكان و نوعياتهم و مستوياتهم لها تأثيراتها على معدالت النمـو  و من    

و التطوير و التغير فى المجتمع  و فى بعض المجتمعات  تكون الزيادة السكانية أمر مرغوب 

فيه لتوافر الموارد الكفيلة باستيعاب هذه الزيادة و فى بعضها اآلخر تعتبر الزيادة معوقا للتنمية  
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ير أن السائد هو معاناة العالم أجمع من مشكلة الزيادة السكانية و على الرغم من اإلنخفـاض  غ

الضئيل فى معدالت الخصوبة فى العقدين الماضيين  اإل أن سكان العالم أستمروا فى الزيادة و 

ات يمثل الزيادة السكانية شبحا يواجه المجتمع  حيث يلتهم كل عوائد التنمية و يهدد كل المنجز

التى يمكن تحقيقها و يفسر لنا ذلك الضغط غير المسبوق على أنظمة التعليم و زيـادة الطلـب   

   ٠عليها 

و المالحظ أن معدل الزيادة السكانية العالى يلتهم كل المجهودات التى تبذلها الدولة من إنشـاء  

سلبى على  مدارس، و مساكن، و مستشفيات و تدنى مستوى الخدمات بأنواعها  كما أن لها أثر

التعليم و النظام التعليمى  فهى تعرقل اليوم و تجعله على فترات فضال على تكـدس األعـداد   

الضخمة من التالميذ و نقص االستيعــاب  و قلة اهتمام المدرس بتالميذه لزيادة عددهم عن 

ضافة الى المعدالت المعقولة  مما يسبب زيادة نسبة األمية و تسرب التالميذ من التعليم هذا باإل

أن االنفجار السكانى يؤدى إلى أنتشار ظواهر التطرف و اإلرهاب خصوصـا فـى المنـاطق    

   ٠العشوائية 

و ترجع مشكلة الزيادة السكانية الى ارتفاع معدل النمو السكانى و سوء توزيع السكان و قد    

جـه مـن عـدم    تؤدى مشكلة االنفجار السكانى إلى عقبات خطيرة تعوق عملية التنمية مما تنت

التوازن بين الكثافة السكانية و الموارد المتاحة و العجز عن توفير الغذاء الالزم لهـذا العـدد   

المتزايد من السكان، و عدم توفير الخدمات الصحية و التعليمية  المناسبه فى مختلف مراحـل  

ج عنـه  التعليم، و عدم القدرة على توفير فرص العمل لهذا العــدد من الشباب مــما ينـت  

مشكــلة البطالة، و غيرهــا من آثارالمشكلة السكانية مما ينتج عنه عـدم القـدرة علـى    

استغالل هذه الطاقة  و الموارد المتاحة من الشباب و كيفية األستفادة من المهارات و القدرات 

  ٠لديهم 
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القـدرة  و لمواجهة هذه التحديات المعاصرة و التغيرات السريعة فى مختلف المجـاالت و      

على متابعة التقدم العلمى و التكنولوجى و بذلك يتطلب على كلية التربية أن تقوم بإعداد معلـم  

  ٠المستقبل الذى يجب أن يكون معلما باحثا و معلما مثقفا و معلما تقنى و معلما مبتكر 

وفي ضوء ذلك فعلي التربية كإحدى الوسائل الهامة والضـرورية فـي مواجهـة الحاضـر     

بل وتحدياتهما أن تصيغ من الخطط واألساليب ما يساعد علي مواجهة تلك التحـديات  والمستق

من خالل إعداد األطفال وتهيئتهم للتعامل مع تحديات المستقبل في القرن الحـادي والعشـرين   

بالطموح واألمل واثقين  بأن العصر القادم هو عصرهم وأنهم قادرون علـي مواجهـة تلـك    

ك يجب على كلية التربية جامعة األزهر ان تعمل على تطوير اهـدافها  و لتحقيق ذل.  التحديات

و نظم تقـويم    و شروط قبول الطالب بها، و جوانب إعداد الطالب بها و نظام التربية العملية

الطالب ، و ذلك إلعداد المعلم بما يتفق و أحتياجات المجتمع ، و مواجهة تحـديات المسـتقبل   

  ت الحديثة لتنظيم كليات التربية ،و بما يتماشى مع األتجاها

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع
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   ١٩٩٠سنة  ٣٢ع  ٠السعودية ٠الخليج مكتب التربية العربى لدول  ٠ رسالة الخليج العربى
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   ١٩٩٨سبتمبر سنة  ٣ع  ٢٨اليونسكو مجلد  التعليم العالى للقرن الحادى و العشرين

مجلة التربية ) مالمح التغير فى منظومة إعداد المعلم فى ضوء التحديات المستقبلية (عنتر لطفى محمد -٥

   ١٩٩٦يونيه سنة  ٥٦جامعة االزهر  –كلية التربية 

التربية و تنمية االنسان المصرى فى ضوء تحديات القرن الحـادى و   ٠عاد محمد عبد الشافى س --٦

 ٣ع  ٠كلية التربيـة جامعـة حلـوان مجلـد اول      ٠ مجلة دراسات تربوية و اجتماعية ٠ العشرين 

   ١٩٩٥سبتمبر سنة 

ـ  ٠برامج اعداد المعلم بين النظريـة و التطبيـق    ٠سليمان بن محمد الجبر  – ٧  ات تربويـة دراس

  ١١٤ص  ١٩٩٤سنة  ٦٣جزء    ٠القاهرة ٠

ليبيـا  المؤسسـة    ٠ تكوين المعلـم العربـى و الثـورة العلميـة التكنولوجيـة      ٠جبرائيل بشارة -٨

  ١٠ص  ١٩٨٦سنة  ١الجـــامعية   للدراسات و النشر و التوزيع ط 

مسـتقبل  (ة الى ندوة ورقة مقدم ٠التعلم و استيعاب التكنولوجيا و عصر العولمة ٠حسن الشريف -٩

 ٣-٢الصـخير   ٠المنعقدة فى جامعـة البحـرين  ) العربية فى ظل العولمة التحديات و الفرص التربية

  ١٩٩٩مارس سنة 

المجلـس الـوطنى للثقافـة و     ٠الكويت  ٠عالم الفكر ٠التعليم و االعالم  ٠سعد اسماعيل على -١٠

   ١٩٩٥سبتمبر سنة  ٢٤مجلد  ٠الفنون و  االداب 
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البنية الثقافيةو تنمية الوعى بالتحديات المسـتقبلية لطـالب    ٠اكرام سيد غالب ٠ن الجزار عثما-١١

 ٨٥ جامعـة االزهـر ع    ٠كلية التربية  ٠مجلة التربية٠كلية  التربية  فى القرن الحادى و العشرين 

  . ١٩٩٩سنة     

 ٠ اسـة تقويميـة  در٠دور كليلت التربية النوعية فى اعـداد المعلـم   ٠سهير احمد محمد حسن -١٢

  . ١٩٩٨جامعة االسكندرية سنة  ٠دكتوراه كلية  التربية 

   ١٩٩١سنة  ٨٦٠٨٥ع  ٠ مجلة مستقبليات ٠تقرير عن التربية فى العالم  ٠اليونسكو -١٣

القاهرة أكاديمية البحث العلمـى و   ٠استيعاب التكنولوجيا و تحديات العصر  ٠على على حبيش -١٤

  . ١٩٩٣التكنولوجيا سنة 

 ٠البحوث التربوية ياكاديمية البحـث العلمـى و التكنولوجيـا     ٠محمد عبد الحميد محمد ابراهيم -١٥

ــة ــرى    دراس ــع المص ــتقبلية للمجتم ــة و المس ــات الحالي ــى ضــوء االحتياج ــة  ف                           ٠ تحليلي

   ١٩٩٨جامعة االزهر سنة  ٠دكتوراه كلية التربية 

التعليم و مستقبل التنمية البشرية فى الوطن العربى و تغيرات نهايـة   ٠عبد اللطيف محمود محمد-١٦

ع                              ٠جامعـة حلـوان مجلـد اول    ٠كليـة التربيـة    ٠ مجلة دراسات تربويـة و اجتماعيـة  القرن  

   ١٩٩٥اول يناير سنة 

 ٠ دراسـات تربويـة   ٠ل تحديد العملية التعليمية فى جامعـة المسـتقب   ٠عبد الفتاح احمد جالل -١٧

   ١٩٩١سنة  ٣٠رابطة التربية الحديثة جزء  ٠القاهرة 

رؤى مستقبلية العداد المعلم العربى فى ضوء تحديات القرن الحـادى و  ٠عبد الفتاح احمد حجاج ١٨

جامعة االمارات العربية المتحدة العـين   ٠ موتمر تربية الغد فى العالم العربى رؤى تطلعاتالعشرين 

   ١٩٩٥يسمبر سنة د ٢٧ -٢٤

                     مجلـة التربيـة المقارنـة    ٠مستقبليات  ٠اهمية التعليم العالى فى عالم متغير  ٠هيب فيسورى -١٩

   ١٩٩٨سبتمبر سنة  ٢٨مجلد  ١٠٧ترجمة اسعد حليم ع  ٠
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ـ  ٠القـاهرة   ٠ ثقافة علمية اسرية للقرن الحادى و العشرين٠بثينة حسين عمارة  - ٢٠  ٠ين دار االم

    ١٩٩٩سنة 
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  الفصل العاشر

  المؤسسات التـربـويـة

   -: مـقـدمـة  * 

  األسـرة : أوال 
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  الفصل العاشر
  المؤسسات التـربـويـة

   -: مـقـدمـة  * 

تنمية الشخصية اإلنسـانية   اعرفنا أن التربية هي العملية االجتماعية التي يتم بمقتضاه

ة السـائدة  من جميع جوانبها العقلية والنفسية واالجتماعية والجسمية وذلك وفقا لمعايير الجماع

وقيمها واتجاهاتها واألدوار االجتماعية المشكلة فيها وفقا للغتها ومعانيها ورموزها والتربية ال 

تقتصر علي التعليم المدرسي وإنما تبدأ مع الطفل منذ بداية حياته بـالميالد وتنتهـي بتشـييع    

تهي بها وإنمـا تبـدأ   المجتمع له إلي مثواه األخير وعلي ذلك فإن التربية ال تبدأ بالمدرسة وتن

ببداية الحياة في أسرة وتنتهي بنهايتها في المجتمع وما المدرسة أو التعلـيم المدرسـي بكافـة    

مراحله ابتدائية وثانوية وعالية وبجميع أنواعه عام نظري وفني عملي  وتكنولوجي إال حلقـة  

عملية مستمرة تنشـأ  من الحلقات  التي يتم فيها جزء من التربية وعلي ذلك أيضا فإن التربية 

مع وجود اإلنسان في الحياة وتستمر معه في هذه الحياة ويخضع لها في األسرة وفي المدرسة 

  .وفي جميع التشكيالت األخرى 

فعملية التربية كما تتصف باالستمرار والتكامل المشار إليهما تتصف أيضا بأنها قسمة 

في أماكن عديدة منها المنزل والمدرسة مشتركة بين التعليم المدرسي وغير المدرسي فهي تتم 

وجماعة األقران في الشارع والملعب وفي دور العبادة وتحت تأثير الصحافة واإلذاعة والثقافة 

الوطنية كما أنها تتم في أزمان مختلفة وتحت تأثير قوى متعددة يكون في بعضها األب معلمـا  

الدين معلما والرابع يكون القـرين   وفي بعضها اآلخر يكون المدرس معلما والثالث يكون رجل

  .وهكذا ...... معلما 

وهي تتم حيثما وجدت عناصرها من معلم ومتعلم وموقف تعليمي وتفاعل مـع هـذا   

  .الموقف واكتساب للحلول التي مورست في مواجهة المشكالت المختلفة في هذا الموقف 
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 ٢٢٦

ـ " أو " بمؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة    " هذه المؤسسات تعرف  االت التنشـئة  وك

" باعتبار أنها موكلة من قبل المجتمع بالقيام بعملية التنشئة ويطلق عليها الـبعض  " االجتماعية 

باعتبارها وسيطا بين المجتمع واألفراد  وتعد األسرة والمدرسـة  "  وسائط التنشئة االجتماعية 

  .نشئة االجتماعية وجماعة الرفاق أو األقران ووسائل اإلعالم من أهم هذه المؤسسات في الت

   -: األسرة: أوالً

تعتبر األسرة األصل الذي نشأ عنه جميع المؤسسات االجتماعية األخرى فهي أسـبق  

المؤسسات ظهورا بل إنها أسبق من المجتمع نفسه وكانت األسرة قديما تقوم بكـل الوظـائف   

ة أخرى وبـدأت  االجتماعية وتطوير الحياة  في المجتمعات وتعقدها أنشئت مؤسسات اجتماعي

  .تنتقل بعض وظائف األسرة إلي هذه المؤسسات لتقوم بها 

األسرة بطبيعتها اتحاد تلقائي تؤدي إليه االستعدادات والقدرات الكامنة فـي الطبيعـة   

البشرية التي تتجه بفطرتها إلي التواجد والعيش مع اآلخرين من بني اإلنسان وال يطيق الفـرد  

واألسرة بأوضاعها ومراسـيمها عبـارة عـن نظـام     . رة قصيرة منا أن يعيش منفردا إال لفت

اجتماعي تربوي ينبعث عن ظروف الحياة والطبيعة التلقائية للنظم واألوضاع االجتماعية وهي 

ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود االجتماعي وقد أودع اهللا سـبحانه وتعـالي   

ـ  قق ذلك بفضل اجتماع كائنين ال في اإلنسان هذه الضرورة بصفة فطرية ويتح  اغني ألحـد هم

أنفسـكم أزواجـا    ومن آياته أن خلق لكم مـن : " عن اآلخر وهما الرجالن والمرآة قال عز وجل 

واالتحاد الدائم المستقر بين هذين الكائنين بصورة يقرها المجتمـع  )  ٢١الروم " لتسكنوا إليها 

شرط ) أي األبناء( علي ثمرات لهذا االتحاد  هو األسرة  ويرى البعض من العلماء أن الحصول

ضروري الستكمال األسرة مقوماتها الذاتية غير أن هذا االعتبار خاطئ إذ نالحظ أن عددا كبيرا من 

  .األسرة عقيم وال تقلل هذه الظواهر من اعتبارها خاليا ومؤسسات اجتماعية  
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 ٢٢٧

مجال تربوي يتواجـد فيـه   تحمل األسرة مسئولية خطيرة تجاه المجتمع باعتبارها أول 

الطفل ويتفاعل معه ففيها ينال الفرد مقومات نموه العقلي والجسمي والصحي  ومنهـا سـتقي   

عاداته وتقاليده وقيمه ويتعلم التعاون والتضحية والوفاء والصدق والعطـف علـي اآلخـرين    

الطفـل  واحترامهم وتحمل المسئولية وإشباع حاجاته األساسية كما تبـدأ منهـا أول خطـوات    

لالتصال بالعالم المحيط به وتكوين الخبرات التي تعينه علـي التفاعـل مـع بيئتـه الماديـة      

  .واالجتماعية ومن ثم فالطفل يذهب إلي المدرسة ومعه البيت بخبراته ومؤثراته بوجه عام 

 وتشكل األسرة بوضعها الراهن إحدى المنظمات االجتماعية التي يوكل إليهـا القيـام بالتربيـة غيـر    

المقصودة للطفل منذ لحظة ميالده وذلك يرجع إلي وظائف عديدة لألسرة تحقق للطفـل مـن خاللهـا    

  .إطارا مرجعيا يستعين به في تفاعالته االجتماعية وعالقاته الشخصية داخل وخارج األسرة 

   -: وظائف األسرة  *  
هناك مؤسسات اجتماعيـة  ولم تعد لألسرة وظيفة محددة إال التربية والتنشئة االجتماعية بل إن 

تشاركها في هذه الوظيفة ولكن بالرغم من ذلك يبقى لألسرة وظائف معينة تقوم بها لعل مـن  

  : أهم هذه الوظائف ما يلي 

الوظائف البيولوجية مثل اإلنجاب وزيادة السكان في المجتمع وبالتالي الحفـاظ علـي    - ١

ة ألفرادهـا ، مسـاعدة   النوع البشري وإشباع الحاجات الجنسية والتنميـة الجسـمي  

المراهقين علي تحقيق التكيف عندما يشعرون بالتغيرات البيولوجية التي تطرأ علـيهم  

  .وتزويد الجنسين بالخبرات السليمة عن الزواج وتكوين األسرة 

رعاية األطفال والمسنين من حيث الغذاء والكسـاء واإليـواء والرعايـة الصـحية      - ٢
 واالجتماعية  والحماية 

التعليمية فالطفل قبل أن يبلغ سن االلتحاق بالمدرسة فإنه يكتسب عن طريق الوظائف  - ٣

األسرة عددا غير قليل من المهارات اليدوية واللغـة وطـرق التواصـل المختلفـة     
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 ٢٢٨

واألخالق والفضائل األساسية وبعض الممارسات االجتماعية وغيرها الكثير وتمارس 

فل بالمدرسـة فـي جميـع المراحـل     األسرة الوظيفة التعليمية حتى بعد التحاق الط

التعليمية من إشراف علي استذكار األبناء لدروسهم وإمدادهم بكل ما يعنـيهم علـي   

 .االنتظام في الدراسة  

وظيفة الترفيه خاصة بالنسبة للصغار فعلي الرغم من أن هناك منظمـات وأجهـزة    - ٤

ي هذه الوظيفة من أخرى تقوم بهذه الوظيفة إال أن األسرة ما زالت تقوم بدور كبير ف

تنظيم الوقت لهذه األنشطة توجيه الطفل إلي اختيار النوع المناسب من الترفيه وأيضا 

تقوم بترشيد استخدامه لهذه الوسائل الترفيهية التي تتزايد في إعدادها وأنواعها يومـا  

 .بعد يوم 

ـ   - ٥ ل ثقافـة  أنها أداة لنقل الثقافة واإلطار الثقافي إلي الطفل فعن طريقها يعـرف الطف

عصره وبيئته علي السواء ويعرف األنماط العامة السائدة في ثقافته كأنواع االتصـال  

واللغة وطرق تحقيق الرعاية الجسمانية ووسائل أساليب االنتقـال وتبـادل السـلعة    

والخدمات ونوع الملكية ومعناها ووظيفتها واألنماط األسرية والجنسـية مـن زواج   

  .ية وطالق وقوانين وقيم اجتماع

وتقوم بتفسيره وتقويمه وإصدار األحكـام  : أنها تختار من البيئة والثقافة ما تراه هام  - ٦

عليه مما يؤثر علي اتجاهات الطفل لعدد كبير من السنين ومعنى ذلك أن الطفل ينظر 

إلي الميراث الثقافي من وجهة أسرته وطبقته االجتماعية فيتعلم منها الرموز واللغـة  

يها المشاعر العامة ثم أن اختياره وتقويمه لألشـياء يتـأثر بنـوع    الشائعة ويشارك ف

 .اختيار أسرته وتقويمها لها 

   -: خصائص األسرة -أ
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 ٢٢٩

ومن الخصائص التي تتسم بها األسرة علي وجه العموم وتميـز بينهـا وبـين غيرهـا مـن      

  .التنظيمات االجتماعية األخرى 

حظ من تلك الحقيقة التي تقول أنه ما مـن  هي أكثر األنواع االجتماعية عمومية وذلك يال -١

  .مجتمع في أي مرحلة من مراحله إال وجدت فيه األسرة 

تعتبر األسرة هي اإلطار الذي يحدد تصرفات أفرادها فهي تشكل حياتهم وتضـفي علـيهم   -٢

خصائصها وطبيعتها فإذا كانت األسرة تشيع فيها تقوى اهللا وطلب مرضاته والقيام بـالفروض  

أشاع ذلك بين األبناء روح تدين موجه لسلوك وإلي الطريق المستقيم وإن كانت األسرة  الدينية

تشيع فيها الثقافة العلمية أو األدبية أو هما معا ذات المستوى الرفيع فالبد وأن ينعكس هذا علي 

الوعي االجتماعي والتراث القومي والعـرف  )عربة (تصرفات أفرادها وإن كانت األسرة هي 

ت والتقاليد وقواعد السلوك وآلداب العامة وهي دعامة الدين والوصية علـي طقوسـه   والعادا

 .ووصاياه وبعبارة وجيزة فهي تقوم بأهم وظيفة اجتماعية وهي التنشئة االجتماعية 

تقوم علي أكثر الدوافع عمقا و قوة في طبيعتها البشرية بل وفي طبيعة الكائنـات الحيـة    -٣

وما يرتبط به من التزاوج واإلنجاب وعاطفـة األمومـة ورعايـة     عموما وهي الدافع الجنسي

 .األبوة وتدعمها عند اإلنسان مجموعة من العواطف الثانوية الواضحة للغاية والمتشابكة بقوة 

ـ / واألسرة بوصفها نظاما اجتماعيا  -٤ وتتـأثر   ةتربويا تؤثر فيما عداها من النظم االجتماعي

ع ما منحلة فاسدة فإن هذا الفساد يتـردد صـداه فـي الوضـع     بها فإذا كانت األسرة في مجتم

السياسي وإنتاجه االقتصادي ومعاييره األخالقية وبالمثـل إذا كـان الوضـع االقتصـادي أو     

 .السياسي فاسدا فإن الفساد يؤثر في مستوى معيشة األسرة وفي خلقها وفي تماسكها 
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 ٢٣٠

ن أي جماعة أخرى تعودت أن تفعل تضع األسرة مسئوليات مستمرة علي أعضائها أكثر م -٥

ذلك وقد يعمل الرجال ويحاربون ويموتون في أوقات األزمة من أجل بالدهم  ولكنهم يكـدون  

 .ويضحون من أجل أسرهم طوال حياتهم 

تتوافر في األسرة دقة التنظيم االجتماعي التي تكفلها التشريعات القانونية ويأتي في المقـام   -٦

يجري تحديده بصورة أدق من غيره من العقود حيث ال يملك الطرفان  األول عقد الزواج الذي

 .حرية وضع  الشروط أو تغييرها نتيجة ما قد يتفقان عليه 

وتتميز األسرة بعدة خصائص تتبلور أهميتها في عملية التنشـئة االجتماعيـة ومـن هـذه     

  :الخصائص ما يلي 

فيهـا الطفـل   أن األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ  - ١

  .وهي  المسئولة األولى عن تنشئته 

أن األسرة تعتبر النموذج األمثل للجماعة األوليـة التـي يتفاعـل     - ٢

 .الطفل مع أعضائها وجها لوجه وبالتالي يتوحد مع أعضائها 

  :أهمية األسرة ودورها في التنشئة االجتماعية * 

فهي تعمل وحدها علي تهيئتهم التهيئـة  تقوم األسرة بدور مهم في التنشئة االجتماعية للناشئين 

االجتماعية خالل السنوات المبكرة من أعمارهم والتي هي من أهم السنوات في نمـو الطفـل   

وتكوينه سواء في الجوانب الجسمية أو الجوانب النفسية وهي الفترة التي يـتعلم فيهـا الكـالم    

د واألشـياء ويكتسـب خبـرات    والسير ويقوم بتكوين العالقات االجتماعية األولى مع األفـرا 

وأخالقا ومبادئ ومعارف ومعلومات تشكل في مجملها القواعد واألسس التي تؤثر في توافقـه  

مع اآلخرين وفي تكيفه مع البيئتين الطبيعية واالجتماعية وبالتالي تؤثر فيـدوره كعضـو فـي    

  .مجتمعه طوال حياته 
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 ٢٣١

حيط تربوي بالدرجة  األولـى يـتم فيهـا    فاألسرة تتعهد بالتشكيل  والتطبيع االجتماعي فهي م

إكسابه اللغة والقيم ومعايير السلوك وضبطه ويكتسب بها أساليب التعامل االجتماعية وبعد ست 

سنوات عادة يوفد به المجتمع إلي بعثه مدرسية ولكن في إطاره ووفقـا لحـدوده وضـوابطه    

  .سة الثقافية ولكنه في نفس الوقت يتقاسم عملية التربية مع المدر

   -: المدرسة  : ثانيا 

تعتبر المدرسة هي المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة 

المتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا وأنهـا المؤسسـة   

ه في األسرة يكون قد قطـع  التي بناها المجتمع من أجل تحقيق أهدافه وعندما يبدأ الطفل تعليم

شوطا ال بأس به في التنشئة االجتماعية في األسرة وبالتالي يدخل المدرسة وهو مزود بالكثير 

من المعايير االجتماعية والقيم واالتجاهات وما تقوم به المدرسة هو توسيع الدائرة االجتماعيـة  

ر مـن المعـايير االجتماعيـة    للطفل حيث يلتقي بمجموعة من الرفاق وكذلك يتعلم الطفل الكثي

بشكل منظم كما يتعاون أوار اجتماعية جدية كأن يتعلم الحقوق والواجبات وضبط االنفعـاالت   

والتوفيق بين الحاجات الخاصة به وحاجات اآلخرين وكذلك يتعلم التعاون واالنضباط السلوكي 

قافة وتنمو شخصـيته مـن   وفي المدرسة يتأثر التلميذ بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علما وث

  .كافة جوانبها 

  :المدرسة في عملية التنشئة االجتماعية ) مسئوليات (واجبات * 

  .تقيم الرعاية النفسية للطفل ومساعدته في حل مشاكله -١

 .تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع المعايير االجتماعية -٢

 .لية التربية والتعليم مراعاة قدرات الطفل في كل ما يتعلق بعم-٣

 .االهتمام بالتوجيه واإلرشاد التربوي والمهني للطالب -٤
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 ٢٣٢

االهتمام الخاص بعملية التنشئة االجتماعية من خالل التعاون مع المؤسسـات االجتماعيـة   -٥

 . األخرى خاصة األسرة 

 :مراعاة كل ما من شأنه ضمان نمو الطفل نموا نفسيا واجتماعيا سليما -٦

  :ت االجتماعية في المدرسة دورا وأثرا كبيرا في عملية التنشئة وللعالقا

إن العالقات بين المعلمين والتالميذ يجب أن تقوم علي أساس من الديمقراطيـة والتوجيـه   -١

  .واإلرشاد السليمين 

 .إن العالقات بين التالميذ أنفسهم يجب أن تقوم علي أساس من التعاون والفهم المتبادل -٢

بين المدرسة يجب أن تكون دائمة  االتصال وتلعب مجالس اآلباء والمعلمين دورا  العالقات-٣

 .هاما في إحداث عملية تكامل بين البيت والمدرسة في عملية التنشئة االجتماعية 

وتمارس المدرسة العديد من األساليب النفسـية واالجتماعيـة فـي عمليـة التنشـئة      

  :االجتماعية وهي 

  .ي المجتمع وبشكل مباشر وصريح في مناهج الدراسة  دعم القيم السائدة ف - ١

توجيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلي تعلـيم األسـاليب السـلوكية االجتماعيـة      - ٢

 .المرغوب فيها وتعلم  المعايير االجتماعية واألدوار االجتماعية 

الثواب والعقاب وتمارسهم السلطة  المدرسية في تعلم القيم واالتجاهـات والمعـايير    - ٣

 .واألدوار االجتماعية 

 .العمل علي فطام الطفل انفعاليا عن األسرة  - ٤

 .تقديم نماذج للسلوك االجتماعي السوي  - ٥

 .قيام المدرس بدور اجتماعي دائم التأثير في التلميذ  - ٦

 .المدرس يمثل سلطة يقدم القيمة العامة  - ٧
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 ٢٣٣

 أمانة وإخالص وموضوعية المدرس كمنفذ للسياسة التربوية في المجتمع يقدم ما يحدده المجتمع ب-٨

  :أهمية التفاعل بين البيت والمدرسة * 

إن التفاعل بين البيت والمدرسة ضرورة ملحة تطلبها مصلحة األطفال باعتبار أن البيـت  

والمدرسة هما المسئوالن عن تربية وتنشئة األطفال وأن دور كل منهم يكمـل اآلخـر ومـن    

  :يلي العوامل التي تتحكم في أهمية التفاعل ما 

إعداد التالميذ في الصفوف قد يقلل من فرصة أو التلميذ في الحصة الدراسـية ممـا    - ١

  .يستدعي تقوية هذا التفاعل بينهما 

تثبيت المهارات التعليمية التي يتعلمها األطفال في المدرسة فإن ذلـك يحتـاج إلـي     - ٢

 .المتابعة بين البيت والمدرسة 

ل البد من اسـتمرارية اإلشـراف علـي    لمنع حدوث التغيب أو التسرب عند األطفا - ٣

 .األطفال من قبل البيت والمدرسة 

المشكالت األسرية تؤثر بشكل كبير علي تحصيل التالميذ الدراسي مما يـؤدي إلـي    - ٤

 ضرورة التعاون بين البيت والمدرسة

  :يقوم التعاون بين البيت والمدرسة علي األسس التربوية التالية * 

  .هداف التربوية التعاون من أجل تحقيق األ - ١

 .التعاون من أجل تحقيق النمو المتكامل  - ٢

التعاون من أجل القضاء علي الصراع بسبب تعارض بين وجهات النظر في األمـور   - ٣

 .التعليمية بين البيت والمدرسة 

التعاون من أجل التقليل من الفاقد التعليمي ويقصد بالفاقد التعليمي عدم تحقيق عائـد   - ٤

 .د واإلنفاق الخاص ببرنامج تربوي معين في فترة زمنية معينة تربوي يتكافئ مع  الجه
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 ٢٣٤

 .التعاون من أجل التكيف مع التغيير الثقافي  - ٥

  :جماعة الرفاق : ثالثاً

علي الرغم من أهمية األسرة كحاضن يستقبل الطفل منذ مولده ويعني به كل العناية فإنـه  

ي من حوله ويزداد اهتمامه تباعـا  في مرحلة متقدمه من حياته ينطلق ليستكشف العالم الخارج

بالحياة االجتماعية خارج مجال األسرة حيث يلتقي بجماعات اللعب التي تعتبر أولى الجماعات 

بصـفة   التي يرتبط بها الطفل في حياته المبكرة مشاركا زمالءه في الخبرة العامة للعب مع االلتزام

  فرضها نشاط هذه الجماعة علي الفرد خاصة بمجموعة القواعد العامة والخضوع للقيود التي ي

وتطلق علي هذه الجماعة إطالقات متعددة منها جماعة األقران وجماعة للعـب وجماعـة   

غير أن هذه اإلطالقـات المتعـددة   ....... الرفاق وجماعة األقراب وجماعة األصدقاء والشلة 

  .إطار أسرته  تكاد تشير إلي شيء واحد هو تلك الجماعة التي يلجأ إليها الفرد خارج

وتشكل هذه الجماعة أحد األوساط االجتماعية التربوية الرئيسية التي تؤثر فـي الفـرد علـي    

مختلف المستويات الشخصية واالجتماعية والعقلية واألكاديمية وتمثل دراستها محور  الهتمام عالم 

جماعة الرفـاق  مل بها النفس والمربي وعالم االجتماع حيث تلتقي أهدافهم حول فهم الكيفية التي تع

في شخصية الناشيء مـن  كوسيط من وسائط التربية والتنشئة االجتماعية أو كعامل من عوامل التـأثير  

  .جهة وكناقل لثقافة المجتمع وعامل من عوامل التغيير فيها من جهة أخرى 

وهي تلعب دورا هاما في تربية النشء وفي إكسابه كثير من األنماط السلوكية والمعـارف  

واالتجاهات ولمهارات والقيم والتقاليد والعادات وعادة ما يكون تـأثير هـذه الجماعـة غيـر     

  .مقصود أو غير مباشر للفرد 

يزداد نمو جماعة الرفاق في التأثير علي أعضائها مع تعقد الحياة وانشغال األسرة بـأمور  

ها واتجاهاتها أخرى تضعف من دورها التربوي وهي تنمي عضوها وتدبره علي مطالبها وقيم
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 ٢٣٥

الخاصة فعن طريقها يتعرف علي معاني ألمور كثيرة ال يستطيع أن يعرفها عن طريق األسرة 

  .إما ألنها ال تعرفها وإما ألنها تضن عليه بها 

تقوم جماعة الرفاق أو األقران أو الصحبة أو الشلة بدور هام في عملية التنشئة االجتماعية 

تؤثر في معاييره االجتماعية وتمكنـه مـن القيـام بـأدوار     وفي النمو االجتماعي للفرد فهي 

اجتماعية متعددة ال تتيسر لها خارجها وهناك رفاق وأقران يشتركون معا فـي مرحلـة نمـو    

واحدة بمطالبها وحاجاتها ومظاهرها وقد يؤدي ذلك إلي المساواة بينهم ويتوقـف مـدى تـأثر    

قبله لمعاييرها وقيمهـا واتجاهاتهـا وعلـي    الفرد بجماعة الرفاق علي درجة والئه لها ومدى ت

  .تماسك أفراد هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أفرادها 

  :وأما أبرز جماعة الرفاق ذات األثر في عملية التنشئة االجتماعية 

  تقارب األدوار  - ١

 وضوح المعايير االجتماعية  - ٢

 وجود اتجاهات مشتركة وقيم عامة  - ٣

  :ومن أشكال جماعة الرفاق 

  جماعة اللعب وهي تتكون تلقائيا يحدث اللعب واللهو غير المقيد بقواعد أوحدود للعب  - ١

 .وتشارك  فيها الجماعة مع المحافظة علي قواعد اللعبة وأصولها :جماعة اللعبة  - ٢

وهي جماعة قوية التماسك وقوية العرى تجمع بين أفراد محليين في المكانـة  : الشلة  - ٣

 .والوضع االجتماعي 

وهي جماعة أكثر تعقيدا يسود بين عناصرها الصراع علي السلطة أو مـع   :العصبة  - ٤

 .جماعات أخرى ولها رموزها الخاصة المشتركة 
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 ٢٣٦

وتنشأ في وسط رسمي يشرف عليه الراشدون ويتيح فرصة النشـاط  : جماعة النادي  - ٥

 .الجسمي والنمو العقلي والتفريغ االنفعالي والتعلم االجتماعي 

  :عملية التنشئة االجتماعية  آثار جماعة الرفاق في

المساعدة في النمو الجسمي عن طريق ممارسة النشاط الرياضي والنمو العقلـي عـن   -١

  .الهوايات والنمو االجتماعي عن طريق ممارسة الهوايات  ةطريق ممارس

  .تكوين معايير اجتماعية وتنمية الحساسية والنقد نحو بعض المعايير  -٢

  .ية جديدة مثل القيادة القيام بأدوار اجتماع -٣

  .المساعدة علي تحقيق أهم مطالب النمو االجتماعي وهو االستقالل واالعتماد علي النفس  -٤

  .تنمية اتجاهات نفسية نحو كثير من موضوعات البيئة االجتماعية  -٥

  .إتاحة فرصة التجربة والتدريب علي الجديد والمستحدث من معايير السلوك  -٦

  .قليد سلوك الكبار إتاحة فرصة ت -٧

  .إتاحة فرصة تحمل المسئولية االجتماعية  -٨

وتمارس جماعة الرفاق األقران أساليب نفسية واجتماعية في عملية التنشئة االجتماعية 

  :وهي تتمثل بما يلي 

  .الثواب االجتماعي والتقبل  - ١

 .العقاب والزجر والرفض االجتماعي في حالة مخالفة العضو لمعايير الجماعة  - ٢

 .تقديم نماذج سلوكية يتوحد معها بعض األعضاء  - ٣

 .المشاركة في النشاط االجتماعي وخاصة اللعب  - ٤

  :مهام ووظائف جماعة الرفاق ودورها التربوي * 

  :يمكن إجمال الوظائف والمهام التربوية التي تؤديها جماعة الرفاق فيما يلي 
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 ٢٣٧

تماعية كالحاجة إلي التقـدير  تحقق جماعة الرفاق للفرد إشباعا للحاجات النفسية واالج - ١

والحاجة إلي االطمئنان واألمن النفسي وغيرها وذلك في عالقتـه مـع أفـراد هـذه     

الجماعة مما يقضي علي مخاوفه وتوتراته المرضية ويقوي ارتباطه بأعضاء جماعته 

وحبه لهم وتعلقه بهم وانتمائه للجماعة ووالئه لها واإلخالص والتفاني فـي سـبيلها   

خر فإن جماعة الرفاق تمثل مصدرا للـدعم االجتمـاعي والنفسـي للفـرد     وبتعبير أ

فالتشارك في االهتمامات والمشكالت بحد ذاته تمثل عنصر جذب لألطراف المختلفة 

في الجماعة باإلضافة إلي أن التقبل المستمر للعضو فيها يؤكد لـه قيمتـه كشـخص    

 .وجدرانه كشريك اجتماعي 

الفرد علي تحمل المسئولية االجتماعية وتغـرس فـي    تسهم جماعة الرفاق في تنمية - ٢

قيمة االعتراف بحقوق اآلخرين ومراعاتها وهذه خطوة هامة من خطـوات التربيـة   

والتنشئة االجتماعية إذ أنه لكي يعترف الطفل بحقوق اآلخرين البد مـن أن يمـارس   

رين مـن  ذلك عمليا من خالل أنشطته وتفاعله مع رفاقه فإن الطفل بارتباطه بـاآلخ 

حيـث  .... رفاقه يكتسب الوعي بالقيود والضوابط التي تفرضها الجماعة علي الفرد 

يخضع الطفل مع رفاقه لقواعد اللعبة ويعتبر الخضوع لهذه القواعـد أول الـدروس   

 .اآلخرين  عالتي يتعلمها الطفل من حياته م

لك أداة فعالة تعمل جماعة الرفاق علي ضبط سلوك الفرد في المواقف المختلفة هي بذ - ٣

ينتمون إليها ألنه حتى يشعر كل فرد فيها بالتقبل ينبغي  نلضبط سلوك األعضاء الذي

أن يخضع للمعايير التي تحكم جماعته كما يجب أن يخضع لقواعد ألعابها فال يخالفها 

وإن جماعة الرفق تمارس درجة من الضبط أكبر مما تمارسه غيرها من الجماعـات  

 . أو الكبار الراشدين
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 ٢٣٨

  وتحقق جماعة الرفاق مهامها ووظائفها عن طريق مجموعة من الوسائل واألساليب ومنها 

  المشاركة االجتماعية        -٢القدوة                -١

  .الثواب والتقبل االجتماعي أو الرفض االجتماعي  -٤أنشطة اللعب        -٣

في تحقيق النمـو االجتمـاعي   وهكذا يتبين أن جماعة الرفاق وسيط اجتماعي هام ومؤثر 

للفرد  واكتمال نضج شخصيته وإعداده للحياة في مجتمعه وصالح هذا الوسيط يـنعكس فـي   

تكوين الفرد وسلوكه بالهداية واالستقامة وفساده يقوده إلي الغواية والضالل واالنحراف ومـن  

ـ   اء الفـرد  ثم كان حرص اإلسالم وتأكيده علي أهمية هذا الوسيط والحث علي ضـرورة انتق

  .ألصدقائه وجلسائه واختيارهم بعناية 

ودعا المربين واآلباء إلي العناية بتوجيه أبنائهم إلي اختيار رفاقهم من األخيار الصـالحين  

دينا وخلقا وسلوكا حتى يقتدوا بهم ويكتسبوا منهم الصفات الحميـدة واألخـالق الفاضـلة وأن    

  .كوا  طريقهم المعوج يجنبوهم مخالطة األشرار حتى ال يقلدوهم ويسل

مثـل  : قـال  ) ص(وقد جاء ي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي اهللا عنه عن النبي 

الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك وإمـا  

نـه  أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجـد م 

  ".ريحا خبيثة 

وفي مسند اإلمام أحمد عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلي اهللا عيه وسـلم  

  ". أي يخالل ..المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط " 

  

  :وسائل اإلعالم : رابعا 
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 ٢٣٩

 إن وسائل اإلعالم في العصر الحديث تعتبر من أهم الوسائل التربوية حيـث تقـدم مـواد   

علمية وثقافية متنوعة من خالل المسرح والسينما واإلذاعة المرئيـة والمسـموعة والصـحف    

والمجالت المختلفة ولعلها تعتبر من الوسائل التربوية الشيقة فهي تجذب الناس مـن مختلـف   

األعمار ومن الجنسين وهي أداة هامة من أدوات التربية المسـتديمة ومـن أدوات النهـوض    

  ا بالمجتمعات ثقافي

في غيرها من وسائط الثقافة األخرى حيث أنهـا سـريعة    ركما أنها تمتاز بميزات ال تتواف

االستجابة لنشر المستحدثات في مجال العلم والمعرفة والتطبيق سريعة اإلذاعة لها وقد مكنهـا  

  .من ذلك اعتمادها أساسا علي العلم الحديث وتطبيقاته في مجالها 

علي تنظيم التفاعل بين الناس ويقوم اإلعالم علـي االتصـال    اإلعالم هو وسيلة تفاهم قوم

بواسطة اللغة اللفظية ويذكر بأن اإلعالم ككل قد بدأ وتكون مع الصحافة في القرون السـابقة  

وسائل إعالمية جديدة في القرن وسائل اإلعالم المختلفة بما تنشره مـن معلومـات    رفإن ظهو

لما بموضوعات معينة من السلوك مع إتاحـة فرصـة   وحقائق ووقائع وأفكار لتحيط الناس ع

  الترفيه والترويح 

وهي بذلك قد مكنت كل الناس من التعرف علي أشياء وأماكن كثيرة قد يصعب الوصـول  

  .إليها مباشرة مما يثير حماسهم ونشاطهم واهتمامهم ببعضهم وتتبع نهضاتهم 

يهه فـي القضـايا المصـيرية    وهي بذلك ذات تأثير قوي علي الرأي العام وتكوينه وتوج

  .والمعاصرة والقضايا االجتماعية والقومية الهامة 

وهي تختلف عن وسائط الثقافة األخرى في انها تنقل إلي الناس خبرات ليست في مجـال  

كما أنها تنقل موادا ثقافية متنوعة جدا مما يكـون لـه   .تفاعالتهم البيئية واالجتماعية المباشرة 

جيال ولذلك فهي في حاجة إلي أن تتكامل مع وسائط التربية األخـرى فـي   أثره علي تربية األ
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 ٢٤٠

مختلفة عما تؤكده األسـرة أو المدرسـة    نأهداف عامة مشتركة حتى ال تؤكد اتجاهات قد تكو

  .مثال ولذلك فمن الضروري مشاركة المجتمع في تخطيط برامجها 

ها أصبحت في كثيـر مـن دول   ومما يزيد من أهمية هذه الوسائل أن التربية المدرسية نفس

  .العالم تعتمد عليها في تنفيذ كثير من برامجها وأهدافها 

  :خصائص وسائل اإلعالم * 

  .وسائل اإلعالم غالبا فهي ذات اتجاه واحد  - ١

 ) .اختيار البرامج(فهي تضمن قسطا كبير من االختيار  - ٢

 .تسعى الجتذاب أكبر عدد ممكن من الجمهور  - ٣

 ية تستجيب إلي البيئة التي تعمل فيها أهداف وسائل اإلعالم اإلعالم مؤسسة االجتماع - ٤

تسعى وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها ومسمياتها إلي تحقيق العديد من األهداف وهـي علـي   

  :النمو التالي 

  . تربية الناس وتعليمهم وتوجيههم إلي إتباع األصول والعادات واألعراف االجتماعية - ١

 .جاهات العامة والمحافظة عليها تثبيت القيم والمبادئ واالت - ٢

 .جمع األخبار وتفسيرها والتعليق عليها  - ٣

 .خدمة الناس عن طريق الدعية واإلعالن  - ٤

 .التفاعل االجتماعي بين األفراد والجماعات  ةتتيح فرص - ٥

 .ترفيه الناس وإقناعهم وتسليتهم  - ٦

 .اإلرشاد والتوجيه وبيان المواقف واالتجاهات  - ٧

 .التثقيف  - ٨

 .ات االجتماعية بين الناس تنمية العالق - ٩
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 ٢٤١

التربية والتعليم بطريق هادفة وموجهه من خالل التلفزيـون التربـوي واإلذاعـة أو     -١٠

 .الصحف أو المجلة المدرسية 

  :وظائف وسائل اإلعالم وأبعادها التربوية * 

اإلعالم بوسائله يمد الفرد بفرص تعلم مستمرة مدى الحياة ويسـاعده علـي مواجهـة    

المتزايدة والمتغيرة والتي لم تعد المؤسسات التربوية النظاميـة قـادرة وحـدها    متطلبات النمو 

  .الحالي من انفجار معرفي  رعلي توفيرها في ظل ما يشهده العص

ومن المالحظ أن الوظائف التي تؤديها وسائل اإلعالم للمجتمع تتنوع تبعا الحتياجـات  

تصل اتصاال وثيقا بالتنشئة االجتماعية كل مجتمع من المجتمعات ومن ثم فإن وسائل اإلعالم ت

حيث تؤدي دورا مهما في توسيع آفاق الفرد وإثراء حصيلته من المعرفة فيسمع ويرى أشـياء  

لم يتعرفها من قبل كما تساعد علي رفع مستوى تطلعات األفراد إلي حياة أفضل ممـا يـؤثر   

  .بشكل إيجابي في تطور الحياة وتقدمها نحو األفضل 

مهمة وسائل اإلعالم عند حد إخبار الجمهور أو إعالمه بما يدور حوله من وال تتوقف 

أحداث بل عليها أيضا أن تساعده علي فهم المادة التي تقدمها إليه فتتولى شـرحها وتوضـيح   

غير المعروف منها ذلك أن التطور السريع في مجاالت المعرفة أدى إلي زيادة األعباء الملقاة 

يعد يملك الوقت أو الجهد أو المال أو العلم الذي يمكنه من فهم الجوانب فلم  يعلي الفرد العاد

بعد أن صار معـدل تضـاعف المعرفـة     نالمختلفة لشتى المعارف خاصة في العصر الراه

  .اإلنسانية يتم كل بضع  سنوات بدال من خمسين عاما كما كان في الحرب العالمية الثانية 

م في مجال التوجيه المعتمد علي الدالئل والحقائق في لغـة  ويبرز الدور الحيوي لوسائل اإلعال

سهلة مبسطة مما يساعد علي إكساب الجماهير في التعامل الذكي مع وسائل اإلعالم بحيـث ال  

  .يتقبلون كل ما تقدمه وسائل اإلعالم وإنما يتفاعلون معه بعقلية واعية ناقدة 
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 ٢٤٢

سائل اإلعالم خاصة مع النمـو  وقد أصبحت وظيفة التثقيف إحدى الوظائف المهمة لو

السريع للمعلومات الذي جعل البعض يشير إلي أن عملية الحث على المعلومات قد أصـبحت  

الوظيفة األساسية في مجال االتصال وبرز مفهوم تفجر المعلومات باعتباره عنصرا أساسيا في 

قد أصـبحت المعـدل    التنافس بين الدول ويكفي القول بأن المعلومات اآلن لدى الدول المتقدمة

  .الطبيعية  تالتنافسي لما تملكه الدول النامية من موارد الطاقة والثروا

وفي إطار دور وسائل اإلعالم في مجال التنشئة االجتماعية تقوم بالعمل علي تكامـل  

المجتمع من خالل ترسيخ القيم والمبادئ وتثبيت االتجاهات والمحافظة عليها والمساعدة علـي  

تكوين قاعدة مشـتركة    قالثقافي من جيل إلي جيل وذلك بتوحيد المجتمع عن طري نقل التراث

  .بين أبناء المجتمع من القيم والخبرات االجتماعية 

كما يجب علي وسائل اإلعالم أن تتيح الفرصة  لإلسهام في عملية اتخـاذ القـرارات   

  .خاذ قرار التغيير وأن يعمل علي أن يقوم نوع من الحواجز يشمل جميع من يجب عليهم ات

هذه األدوار ال يمكن الفصل بينها فصال مطلقا حيث يتداخل كل هدف مـع   نويالحظ أ

  .غيره من األهداف 

ويمكن إجمال األبعاد التربوية التي تقوم وسائل اإلعالم بتغطيتهـا والوظـائف التـي    

  :تؤديها في النقاط التالية 

  التثقيف  -٣           التعليم      -٢اإلعالم                  -١

  التنشئة االجتماعية     -٦التعارف االجتماعي        -٥التوجيه               -٤

  الدعاية واإلعالن  -٨الترفيه       -٧  

   -:دور األندية التربوي : خامسا 
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 ٢٤٣

ـ  قتلعب األندية دورا مماثال لما تلعبه جماعة الرفا ة في بعض األمور ومماثال لما تلعبه الطبق

واألسرة والثقافة الوطنية في بعض األمور األخرى فقد تقوم بتغذية الطفل بكل ما تغذيه به هذه 

الجماعات تأكيدا وتدعيما أو دحضا وتحريرا علي أن األندية بها نشـاطات غنيـة بالمجـاالت    

 التربوية فالملعب يعرف الطفل كثيرا من قوانين اللعب وتنظيمات الفرق الرياضية واالجتماعية

فريق ومعنى القيادة والتبعية ومعنى كثير من  لوالمسرحية كما يتعلم منها معنى العمل من خال

القيم التي تربط الفرق المختلفة وفيها يكشف العضو عن إمكاناته واسـتعداداته ففـي الملعـب    

يستطيع الطفل أن يكتشف نفسه كما يستطيع الكبار واألخصائيون والنفسييون واالجتماعيون أن 

  .تشفوه كذلك يك

األندية أماكن لشغل أوقات الفراغ بما يعود علي الفرد بالنفع حيث يجد الـنشء فيهـا فرصـة    

لتنمية مواهبه وسط مناخ أسري يجد فيه حرية التحرك والتوجيه المطلوب له نحـو ممارسـة   

  .الهوايات واألنشطة 

الثقافي ، والنشاط الرياضـي  النشاط : إن أهم ما يميز األندية هو تعدد نواحي النشاط فيها مثل 

الخ حتى يمكن للفرد أن يمارس النشاط الذي يميل إليه ويرغب فيـه  ....، والنشاط االجتماعي 

ويتمشى مع قدراته وامكاناته واتجاهاته الثقافية واالجتماعية والنفسية وإذا كانت األندية تركـز  

سة لعبـة معينـة تـؤدي إلـي     علي الناحية الرياضية فإن انطالق الطاقة الجسمية خالل ممار

االستقرار النفسي والعاطفي كما أن التعاون بين األعضاء يخلق عالقات إنسانية سوية تـؤدي  

  .إلي تقوية بعض القيم الخلقية واالجتماعية كحب الجماعة والوالء لها 

   -:الخصائص التربوية العامة لوسائط التربية غير المدرسية * 

ط في شكل وفي محتوى ما تقدمه ألبناء المجتمـع مـن   مع تنوع واختالف هذه الوسائ

خبرات إال أنها تعتبر أداة هامة جدا من أدوات الضبط االجتماعي والتماسك القومي فهي تسهم 
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 ٢٤٤

في تشكيل معايير الجماعة واتجاهاتها وقيمها ومهاراتها مما يساعد علي بقائهـا واسـتمرارها   

  :وتطورها وتقدمها 

  .الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين  فهي مصدر لمعرفة كثير من )١

وهي مصدر لممارسة أدوار اجتماعية كثيرة كعضوية األسرة أو الجماعة الدينية  )٢

 .أو األندية 

 .وهي وسيلة لنقل الثقافة والمحافظة عليها ونشرها وتطويرها  )٣

وهي مصدر لبث القيم الجديدة والتبشـير بـالفكر الجديـد والمسـتحدثات      )٤

 المختلفة 
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 ٢٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

  

ياسر ميمون عباس ، محاضرات في أصول التربية ، :جمال أحمد السيسي  -١٣

 . ٢٠٠٧كلية التربية النوعية ، جامعة المنوفية ، 

األصول الفلسفية االجتماعية للتربية ، : السيد عبد القادر شريف  -١٤

 . ٢٠٠٥جامعة القاهرة  ، كلية رياض األطفال،  

تأمالت في علوم التربية كيف : نين وآخرون علي خليل أبو الع -١٥

  . ٢٠٠٤الدار الهندسية ،  –القاهرة : نفهمها  

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية ،  -١٦

 .١٩٨٥القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية 
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 ٢٤٦

األردن ،  –التنشئة االجتماعية للطفل : سميح أبو مغلي وآخرون  -١٧

 .  ٢٠٠٢العلمية للنشر والتوزيع،   دار اليازوي

محمود السيد سلطان ، مقدمة في التربية ، جدة المملكة العربية  -١٨

  ١٩٨٣السعودية ، دار الشروق 

  

  

  

  

  

  

  

 

الـدار   –القاهرة : تأمالت في علوم التربية كيف نفهمها : علي خليل أبو العنين وآخرون  -١٩

  . ٢٠٠٤الهندسية 

 .ات في أصول التربية ، الجزء األول ، كلية التربية جامعة المنوفية ، د  ،  ث  أحمد محمود عياد ، محاضر -٢٠

ياسر ميمون عباس ، محاضرات في أصول التربية ، كليـة التربيـة   :جمال أحمد السيسي  -٢١

 . ٢٠٠٧النوعية ، جامعة المنوفية ، 

 . ١٩٩٥أصول التربية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، : إبراهيم عصمت مطاوع  -٢٢

مكتبـة   -القاهرة   -محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية   -٢٣

 . ١٩٨٥األنجلو المصرية ، 
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 ٢٤٧

محمود السيد سلطان بحث في عملية التربية ، صحيفة اآلداب والتربية ، الكويت ، جامعـة    -٢٤

 . ١٩٧٥ديسمبر  ٨الكويت ، ع 

جدة ، المملكة العربية السعودية  دار الشروق  محمود السيد سلطان   ، مقدمة في التربية ، -٢٥

١٩٨٣ . 

محمود السيد سلطان   ،  دراسات في التربية والمجتمـع  ،  القـاهرة   ، دار المعـارف     -٢٦

١٩٧٥ . 

األسس االجتماعية والثقافية للتربيـة ، األصـول االجتماعيـة    : محمد عبد السميع عثمان  -٢٧

 . ٢٠٠٤امعة األزهر  والثقافية للتربية  ،   كلية التربية  ،  ج

األصول الفلسفية االجتماعية للتربية ، جامعة القـاهرة  ، كليـة ريـاض    : السيد عبد القادر شريف  - ٦

 . ٢٠٠٥األطفال،  

المناقشة في األصول الفلسفية للتربية ، اإلسـكندرية ،  مطـابع   : محمد أحمد كريم  ، شبل بدران   - ٧

 . ١٩٩٧الجمهورية  ، 

بيروت ، دار الفرقـان  ، مؤسسـة الرسـالة     –تربية المجتمعات : وثقافة المجتمع  التربية: إبراهيم ناصر  -٨

١٩٨٣ . 

محمد الهادي عفيفي ، في أصول التربية ، األصول الثقافية للتربية ، القاهرة ، مكتبـة األنجلـو المصـرية     -٩

١٩٨٥. 

 . معة المنوفية ، د ، ث أحمد محمود عياد ، محاضرات  في أصول التربية ، الجزء األول ، كلية التربية جا -١٠

األصول االجتماعية والثقافية للتربية ، جامعـة األزهـر ، كليـة    : أعضا ء هيئة التدريس  -١١

 .  ٢٠٠٤التربية 

األردن ، دار اليازوي العلميـة للنشـر والتوزيـع،      –التنشئة االجتماعية للطفل : سميح أبو مغلي وآخرون  -١٢

٢٠٠٢  . 

ربية ، جدة المملكة العربية السعودية ، دار الشـروق  محمود السيد سلطان ، مقدمة في الت -١٣

١٩٨٣  
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 ٢٤٨

 ١٩٩٣دار الحكمة للنشر،   –الدوحة  –بحوث في الثقافة اإلسالمية : خليفة حسين العسال  -١٤

. 

 . ١٩٩٦التربية والتقدم ، القاهرة ، عالم الكتب : سعد مرسي أحمد  -١٥

 -م نقدي لممارسات العولمة في المجال الثقـافي   تقيي –العولمة والهوية الثقافية : محمد عابد الجابري   -١١

 . ١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية  –بيروت  –مؤتمر العرب والعولمة 

 . ١٩٩٨بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  –طالل عتريسي ، العرب والعولمة  - ١٢

لس الوطني ، للثقافـة والفنـون   الثقافة وعصر المعومات ، عالم المعرفة ، الكويت ، المج: نبيل علي  - ١٣

 . ١٩٩٤لسنة  ١٨٤واآلداب ، العدد 

علي بركات ، محاورات في الثقافة والتربية ، القاهرة ، دار النهضة المصرية للطباعـة والنشـر    -١٤

١٩٨٩ . 

 . ١٩٨٣مقدمة في التربية ، جدة ، المملكة العربية السعودية دار الشروق : محمود السيد سلطان  - ١٥

 . ١٩٩٥أصول التربية ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، : اهيم عصمت مطاوع إبر-١٦

 –فصول في أصول التربية  ، األصول السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   : عطية محمد شعبان -١٦

 . ٢٠٠٦كلية التربية  –جامعة المنوفية 

  .  ١٩٨٢مكتبة غريب  ، : علم االجنماع  ، القاهرة  : عبد الباسط حسن  -١٧

 .  ١٩٨٨سيكولوجية العالقات االجتماعية ، االسكندرية  ، دار المعرفة الجامعة  ، : ماهرعمر   -١٨

 .تطور نمو الطفل المصرى من خالل التنشئة اإلجتماعية : عثمان لبيب فراج  -١٩

، القـاهرة ،   ٢علم النفس االجتماعى ، دراسات عربية وعالمية ، حـ  : محمود السيد أبو النيل  -٢٠

 .  ١٩٨٤الشعب  ،  مطابع دار

التنشئة االجتماعية وأهميتها من منظور سيكولوجى  ، الكتاب السـنوى  : محى الدين أحمد حسين   -٢١

 .  ١٩٨٢للعلوم االجتماعية ، العدد الثالث ، القاهرة ، دار المعارف ، أكتور  

عربـي ،   سيكولوجية التنشئة االجتماعية ، اإلسـكندرية ، دار الفكـر ال  : عبد الرحمن العيسوى   -٢٢

١٩٨٥ . 

 .  ١٩٨٤عالم الكتب ، : علم النفس اإلجتماعى ، القاهرة  : حامد عبد السالم زهران   -٢٣
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 ٢٤٩

األنجلو المصرية ، : علم نفس  االجتماعى التربوي التطبيع االجتماعى القاهرة : سيد أحمد عثمان  -٢٤

١٩٧٠ . 

 .  ١٩٨١للنشر مدخل فىعلم النفس األجتماعى ، بيروت دار النهار : عطوف محمود ياسين  -٢٥

 .  ١٩٩٩علوم اجتماعى التربية ، عمان ، دار الشرق ، القاهرة  : عبد اهللا الراشدان  -٢٦

  . ١٩٨١،  ٩مكتبة النهئة المصرية ، ط: أسس الصحة النفسية ، القاهرة  : عبد العزيز القوصى  -٢٧

، جامعـة   مجلـة العلـوم اإلنسـانية   : التنشئة اإلجتماعية المفهوم واألهداف : محى الدين مختار  -٢٨

 .  ١٩٩٨،  ٩قسنطينية ، عدد 

التنشئة اإلجتماعية ودورها فى تعميق ثقافة التصـور  ، مجلـة القـاهرة    : إقبال أمير السملوطى   -٢٩

  .م  ٢٠٠٣،   ١٣للخدمة اإلجتماعية ، المعهد العالى للخدمة اإلجتماعية بالقاهرة  ع 

مهرجـان   ٠الهيئة المصرية العامة للكتـاب   ٠رة القاه ٠التعليم و المستقبل  ٠حسين كامل بهاء الدين  – ٣٠

   ١٩٩٩القراءة للجميع سنة 

القـاهرة الهيئـة    ٠عالم يتحول و وض  يستجيب  ٠السمات  ٠المفهوم  ٠العولمة  ٠محمد سيد احمد  – ٣١

   ١٩٩٩العامة  لقصور الثقافة سنة 

بيروت مركـز   ٠مستقبل العربى ال٠إعالم العولمة و تاثيره فى المستهلك  ٠السيد احمد مصطفى عمر – ٣٢

   ٢٠٠٠سنة  ٢٥٦دراسات الوحدة العربية ع 

  ١٩٩٨/  ١٠/  ١٥العولمة فى مراة الثقافة العربية  ٠الفريد فرج  – ٣٣

   ١٩٩٩الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  ٠القاهرة  ٠العولمة و الطريق الثالث  ٠السيد ياسين  – ٣٥

   ١٩٩٨سنة  ١دار العربى ط٠القاهرة  ٠فى التربية  ٢١تحديات القرن  ٠لطفى بركات  – ٣٦

مجلد   ٠مجلة العلوم االجتماعية ٠المظاهر و المسببات  ٠المفهوم  ٠العولمة  ٠احمد عبد الرحمن احمد  – ٣٧

   ١٩٩٨سنة  ١ع  ٢٦

ة مجل) المسيرة و التحديات تأمالت شاهده على عصره  ٠العمل االقتصادى العربى (٠عبد الحسن زلزله -٣٨

  .١ ٢٠٠٠سنة  ١٠١جامعة الدول العربية ع  ٠القاهرة  ٠شئوون عربية 

سـنة   ٣٧ع  ٠لبنـان   ٠بيروت ٠مجلة منبر الحوار  ٠العولمة و افة العولمة  ٠محمد مهدى شمس الدين ٣٩

١٩٩٩   
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 ٠مجلة منبـر الحـوار    ٠العالقة بين اطروحتى  نظام عالمى جديد و عولمة  ٠حسين توفيق ابراهيم  -٤٠

   ١٩٩٩سنة  ٣٧لبنان ع  ٠ت بيرو

سنة    ٣جزء٠ ٢٣ع٠عين شمس  ٠مجلة كلية التربية ) التعليم و تحديات ثقافة العولمة (هدى حسن حسن -٤١

   ٢٠٠٠االمين سنة  ١٨٨ص  ١٩٩٩

إعداد المعلم بكليات التربية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجى الواقع و تصـور    ٠على أحمد مدكور –٤٢

 –العلمى السنوى السابع  المؤتمر) تطوير نظم اعداد المعلم العربى و تدريبه مع مطلع االلفية موتمر (مقترح 

 مجلد أول  ١٩٩٩مايو سنة                           ٠ ٢٧ ٠ ٢٦ ٠جامعة حلوان  –كلية التربية 

، دار  القـاهرة  ٠العولمة و تحديات العصر و أنعكاسها على المجتمع المصرى  ٠بسينة حسنين عمارة  – ٤٣

  ٢٣ - ٢٢ص  ٢٠٠٠سنة  ١االمين للنشر ط 

ع   ٠المملكة العربية السعودية  ٠مجلة المعرفة ) يتطور التعليم تتوطن التقنية( عبد اهللا بن أحمد الرشيد – ٤٤

  ٨٠ص  ١٩٩٨يونيه سنة  ٣٥

  ١٣ص  ١٩٩٨يونيه سنة  ١٣٨مجلة االسالم وطن ع  ٠مصطفى محمود  – ٤٥

هيمنة منفردة فى المجاالت االقتصادية و السياسية و العسكرية -العولمة  ٠افظ و اخرونمجدى عبد الح – ٤٦

   ١٩٩٩دار الجهاد للطباعة و النشر و التوزيع  ٠القاهرة  ٠تقديم محمد نوار  ٠

محمـد الهـادى   -٢ ٢٠٠٠دار الكلمة سنة  ٠المنصورة  ٠العولمة و عالم بال هوية  ٠محمود المنير  – ٤٧

   ١٩٨٧سنة  ٠االنجلو المصرية  ٠القاهرة  ٠صول التربية االصول الثقافية للتربية فى ا ٠عفيفى 

مجموعة  ٠القاهرة  ٠العولمة مقدة فى فكر و اقتصاد و إدارة عصر الالدولة  ٠محمد احمد الحضيرى  – ٤٨

  دار  ٢٠٠٠سنة  ١النيل العربية ط 

 القاهرة  ٠اتها على المجتمع المصرى العولمة و تحديات العصر و انعكاس –بثينة حسنين عمارة -٤٩

   ١٩٩٢مارس سنة  ١٠٠قطر ع  ٠مجلة التربية  ٠التربية و المستقبل  ٠عيد عمر  – ٥٠

رسـالة   ٠التحدى الثقافى من دور الجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة  ٠احمد مصطفى ابو زيد  – ٥١

   ١٩٩٠سنة  ٣٢ع  ٠عودية الس٠مكتب التربية العربى لدول الخليج  ٠الخليج العربى 

 ٠مجلـة مسـتقبليات    ٠ترجمة أسعد حلـيم   ٠التعليم العالى فى عالم متغير  ٠محمد عبد القادر احمد  – ٥٢

   ١٩٩٨سبتمبر سنة  ٢٨مجلد  ٠اليونسكو  ٠التعليم العالى للقرن الحادى و العشرين 
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مجلـة مسـتقبليات التعلـيم    ٠د حليم ترجمة اسع٠أهمية التعليم العالى فى عالم متغير  ٠هيب فيسورى  – ٥٣

   ١٩٩٨سبتمبر سنة  ٣ع  ٢٨العالى للقرن الحادى و العشرين اليونسكو مجلد 

مجلة التربية كليـة  ) مالمح التغير فى منظومة إعداد المعلم فى ضوء التحديات المستقبلية (عنتر لطفى محمد -٥٤

   ١٩٩٦يونيه سنة  ٥٦جامعة االزهر  –التربية 

التربية و تنمية االنسان المصرى فى ضـوء تحـديات القـرن الحـادى و      ٠د عبد الشافى سعاد محم --٥٥

سبتمبر سـنة   ٣ع  ٠كلية التربية جامعة حلوان مجلد اول  ٠مجلة دراسات تربوية و اجتماعية  ٠ العشرين 

١٩٩٥   

  ٠القـاهرة  ٠وية دراسات ترب ٠برامج اعداد المعلم بين النظرية و التطبيق  ٠سليمان بن محمد الجبر  – ٥٦

  ١١٤ص  ١٩٩٤سنة  ٦٣جزء  

ليبيا  المؤسسـة الجــــامعية      ٠تكوين المعلم العربى و الثورة العلمية التكنولوجية  ٠جبرائيل بشارة -٥٧

  ١٠ص  ١٩٨٦سنة  ١للدراسات و النشر و التوزيع ط 

مستقبل التربيـة  (ى ندوة ورقة مقدمة ال ٠التعلم و استيعاب التكنولوجيا و عصر العولمة ٠حسن الشريف -٥٨

  ١٩٩٩مارس سنة  ٣-٢الصخير  ٠المنعقدة فى جامعة البحرين) العربية فى ظل العولمة التحديات و الفرص

المجلس الوطنى للثقافـة و الفنـون و     ٠الكويت  ٠عالم الفكر ٠التعليم و االعالم  ٠سعد اسماعيل على -٥٩

   ١٩٩٥سبتمبر سنة  ٢٤مجلد  ٠االداب 

البنية الثقافيةو تنمية الوعى بالتحـديات المسـتقبلية لطـالب كليـة       ٠اكرام سيد غالب ٠جزار عثمان ال-٦٠

  . ١٩٩٩سنة      ٨٥ جامعة االزهر ع  ٠كلية التربية  ٠مجلة التربية٠التربية  فى القرن الحادى و العشرين 

دكتوراه كليـة    ٠تقويمية دراسة ٠دور كليلت التربية النوعية فى اعداد المعلم ٠سهير احمد محمد حسن -٦١

  . ١٩٩٨جامعة االسكندرية سنة  ٠التربية 

   ١٩٩١سنة  ٨٦٠٨٥ع  ٠مجلة مستقبليات  ٠تقرير عن التربية فى العالم  ٠اليونسكو -٦٢

القـاهرة أكاديميـة البحـث العلمـى و      ٠استيعاب التكنولوجيا و تحديات العصـر   ٠على على حبيش -٦٣

  . ١٩٩٣التكنولوجيا سنة 
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دراسـة    ٠البحوث التربوية ياكاديمية البحث العلمـى و التكنولوجيـا    ٠د عبد الحميد محمد ابراهيم محم-٦٤

جامعـة   ٠دكتوراه كليـة التربيـة     ٠تحليلية  فى ضوء االحتياجات الحالية و المستقبلية للمجتمع المصرى 

   ١٩٩٨االزهر سنة 

شرية فى الوطن العربى و تغيرات نهايـة القـرن    التعليم و مستقبل التنمية الب ٠عبد اللطيف محمود محمد-٦٥

   ١٩٩٥ع   اول يناير سنة  ٠جامعة حلوان مجلد اول ٠كلية التربية  ٠مجلة دراسات تربوية و اجتماعية 

 ٠القـاهرة   ٠دراسات تربويـة   ٠تحديد العملية التعليمية فى جامعة المستقبل  ٠عبد الفتاح احمد جالل -٦٦

   ١٩٩١سنة  ٣٠ء رابطة التربية الحديثة جز

رؤى مستقبلية العداد المعلم العربى فى ضوء تحديات القرن الحادى و العشرين مـوتمر  ٠عبد الفتاح احمد حجاج ٦٧

   ١٩٩٥ديسمبر سنة  ٢٧ -٢٤جامعة االمارات العربية المتحدة العين  ٠تربية الغد فى العالم العربى رؤى تطلعات 

ـ  ٠هيب فيسورى -٦٨ مجلـة التربيـة المقارنـة                         ٠مسـتقبليات   ٠ى عـالم متغيـر   اهمية التعليم العالى ف

   ١٩٩٨سبتمبر سنة  ٢٨مجلد  ١٠٧ترجمة اسعد حليم ع  ٠

سـنة   ٠دار االمـين   ٠القـاهرة   ٠ثقافة علمية اسرية للقرن الحادى و العشرين ٠بثينة حسين عمارة  - ٦٩

١٩٩٩    

دار  ٠الكويـت  ٠تحول الديمقراطى فى أواخر القـرن العشـرين   الموجة الثالثة ال ٠صامويل هانتجتون -٧٠
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